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Mateja Er`en

Brezposelne prostovoljke v mre`i medgeneracijskih

programov za kakovostno starost v Trbovljah

POVZETEK
Trbovlje so staro rudarsko mesto, kjer je na eni strani vse ve~ja brezposelnost ljudi in na drugi

velik ~love{ki potencial, ki ga zaznamujeta sr~na kultura in solidarnost. V trboveljski mre`i med-
generacijskih programov za kakovostno starost je med aktivnimi prostovoljkami vse ve~ brezpo-
selnih oseb, ki opravijo veliko ve~ ur prostovoljskega dela, kot je minimalno potrebno za aktivno
~lanstvo v dru{tvu.

Avtorica prispevka kot organizatorka mre`e redno prihaja v stik s prostovoljkami in odlo~ila
se je raziskati vpliv prostovoljstva ob negativnih posledicah brezposelnosti. Zanimal jo je
povod za spremembo in pri~etek prostovoljskega dela ter nazadnje vpliv prostovoljskega dela
na ~loveka, spremembe lastnega po~utja in do`ivljanja, ter vpliv na dru`insko vzdu{je in na
{ir{o socialno mre`o.

Klju~ne besede: brezposelnost, prostovoljstvo, mre`a medgeneracijskih programov, dru`ina,
socialna mre`a.

AVTORICA: Mateja Er`en je diplomirana socialna delavka, zaposlena v Zvezi medgeneracij-
skih dru{tev za kakovostno starost Slovenije. @e peto leto dela na podro~ju socialne gerontologije.
Zadnjih nekaj let dela kot organizatorka mre`e medgeneracijskih programov za kakovostno starost.
Je tudi predsednica Medgeneracijskega dru{tva Upanje Trbovlje in urednica prostovoljske revije
Pozdrav~ek.

ABSTRACT
Unemployed volunteers within Trbovlje’s network of intergenerational programmes for

quality ageing
Trbovlje is an old mining town with growing unemployment and at the same time a large

human potential, marked by a strong culture of solidarity. An increasing number of volunteers
within Trbovlje's network of intergenerational programmes for quality ageing is unemployed.
These women perform many more hours of voluntary work than is needed for active membership
in the association.

The author of this article is, as a network manager, regularly in contact with these volunteers.
She has decided to investigate the impact of voluntary work along with the negative consequences
of unemployement. Her study was focused on the reasons that led these unemployed people into
voluntary work and on the consequences that this voluntary work had on them (changes in their
state of health and experiencing), their family and their social network.

Key words: unemployment, voluntary work, the network of intergenerational programmes,
family, social network
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SPLO[NA SLIKA OB^INE TRBOVLJE

Danes {teje ob~ina Trbovlje 18.248 prebi-
valcev (2.866 nad 65 let, ob popisu prebivals-
tva 2002), poseljenih na 57,57 km2 povr{ine.
Po povr{ini obsega ob~ina 0,28% povr{ine Slo-
venije, po {tevilu prebivalcev pa skoraj 1% skup-
nega {tevila. Vse do odkritja premoga leta 1802
so bile Trbovlje majhno va{ko naselje, strnjeno
okoli farne cerkve. S premogom je v dolino
pri{el tudi razvoj, {e posebej po izgradnji ju`ne
`eleznice leta 1849. Kme~ka podoba se je preob-
likovala v hitro rasto~e rudarsko in industrijsko
sredi{~e. Izredno hiter gospodarski razvoj  je
prinesel tudi hiter razvoj dru`bene infrastruktu-
re – vzgoje in izobra`evanja, kulture, {porta,
zdravstva in socialnega varstva.

Do 90-ih let prej{njega stoletja je bila ob~ina,
merjeno po gospodarski mo~i z dru`benim pro-
izvodom, v samem vrhu v Sloveniji. Razlog je
bil v hitrem povojnem razvoju industrije in polni
zaposlenosti prebivalstva v premogovni{tvu,
proizvodnji elektri~ne energije, strojegradnji,
gradbeni{tvu in proizvodnji gradbenega mate-
riala, in`eniringu, storitvenih dejavnostih itd. Na
za~etku devetdesetih let se je stanje bistveno
spremenilo. S spremembo gospodarskega siste-
ma in z izgubo trgov doma in v tujini je pri~elo
gospodarstvo nazadovati, soo~alo se je z veli-
kim {tevilom prese`nih delavcev, ste~aji in brez-
poselnostjo. Danes je stanje v gospodarstvu precej
druga~no kot pred desetimi leti, tako po mo~i
kot tudi po strukturi in zaposlenosti.

V Obmo~ni slu`bi Zavoda za zaposlovanje
Trbovlje je bilo januarja 2005 registriranih 3.930
brezposelnih oseb.

V ob~ini Trbovlje je bilo novembra 2004
7.074 delovno aktivnih oseb in januarja 2005
1.371 brezposelnih oseb. Med brezposelnimi v
ob~ini Trbovlje je:
l ve~ kot polovica `ensk (58,3%),
l 25,6% mladih (do 26 let),
l 46,9% starej{ih od 40 let (od tega 23,3%

nad 50 let) in
l 48,4% dolgotrajno brezposelnih (ZRSZ

2005).
Tudi izobrazbena struktura brezposelnih je

razli~na:
l 46,2% brezposelnih v Trbovljah ima I. ali

II. stopnjo izobrazbe,
l 24,1% ima III. ali IV. stopnjo,
l 25,2% ima V. stopnjo ter
l 4,5% ima VI., VII ali VIII. stopnjo izobraz-

be.
Slaba polovica vseh registriranih brezposel-

nih oseb (46,8%) je brezposelnih ve~ kot eno
leto.

V januarju 2005 se je v evidenco zavoda na
novo prijavilo 455 oseb, kar je za 12,9% ve~
kot v istem mesecu leta 2004. Med novo prijav-
ljenimi je tretjina takih, ki jim je poteklo delov-
no razmerje za dolo~en ~as, 15,4% pa takih, ki
so izgubili zaposlitev zaradi ste~aja ali pa so bili
opredeljeni kot trajni prese`ki. Odliv iz eviden-
ce je zna{al 236 oseb (ZRSZ 2005).

Zadnji podatek o stopnji registrirane brezpo-
selnosti, ki ga uradno objavlja Statisti~ni urad Re-
publike Slovenije, je za upravne enote na voljo
za mesec november 2004. Med upravnimi enota-
mi v Zasavju ima v novembru najvi{jo stopnjo
brezposelnosti Trbovlje (18,1%), najmanj{o pa
Zagorje (11,5%). V vseh {tirih upravnih enotah
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(Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik) pa je stop-
nja vi{ja od stopnje brezposelnosti, izra~unane za
celotno Slovenijo (10,3%) (ZRSZ 2005).

BREZPOSELNE PROSTOVOLJKE
V TRBOVELJSKI MRE@I
MEDGENERACIJSKIH
PROGRAMOV ZA KAKOVOSTNO
STAROST

V ob~ini Trbovlje od leta 1999 izvajamo pro-
gram Mre`a medgeneracijskih programov za ka-
kovostno starost. Program sofinancira Ob~ina
Trbovlje, kot zunanji servis pa je mre`o uvajal
in razvijal In{titut Antona Trstenjaka. Za ohra-
njanje in razvoj programa skrbi Medgeneracij-
sko dru{tvo Upanje Trbovlje, ki je bilo usta-
novljeno v letu 2000 in v okviru celotnega pro-
grama redno izvaja naslednje programe: osebno
medgeneracijsko dru`abni{tvo s starim ~love-
kom, medgeneracijske skupine za kakovostno
starost, vklju~evanje srednje{olcev v dru`enje s
starimi ljudmi, skupnostna skrb za ozave{~anje
celotne krajevne javnosti, ohranjanje prostovolj-
ske kondicije, medgeneracijski piknik in stro-
kovna ekskurzija (zadnja dva potekata v sode-
lovanju z ostalimi krajevnimi dru{tvi).

Medgeneracijsko dru{tvo Upanje je imelo v
januarju 2005 55 aktivnih, 17 podpornih, 53 mo-
drih ter 6 ~astnih ~lanov (trije od njih so aktivni
~lani dru{tva), skupaj torej 128.

Aktivni ~lani, prostovoljci-dru`abniki in pro-
stovoljci-voditelji skupin za kakovostno starost,
se redno tedensko sre~ujejo s starimi ljudmi, bo-
disi individualno v dru`abni{kem paru ali v sku-
pini. Nekateri prostovoljci opravljajo oboje, po-
leg tega ima ve~ina dru`abnikov ve~ kot eno
dru`abnico oz. dru`abnika, {tevilo skupin pa je
24 (11 v Domu upokojencev Franca Salamona
in 13 v doma~em okolju). V trboveljsko mre`o
je vklju~enih okoli 280 starih ljudi, s katerimi
prostovoljsko delajo aktivni ~lani.

Med vsemi aktivnimi ~lani je 17 `ensk
(30,9%), ki so brezposelne ali so bile brezpo-
selne v za~etku in tekom opravljanja svojega pro-
stovoljskega dela, ter so se kasneje zaposlile (3
osebe) ali se upokojile (6 oseb, upokojitev traja
najve~ 3 leta). Z usposabljanjem za prostovolj-
sko dru`abni{tvo z osamljenim starim ~lovekom,
ki ga izvaja In{titut Antona Trstenjaka, je v mar-
cu 2005 pri~ela nova skupina prostovoljk, med
katerimi je 6 brezposelnih. Z njihovo priklju~it-
vijo med aktivne ~lane dru{tva bo {tevilo brez-
poselnih prostovoljk naraslo na 23, kar bo
zna{alo 37%. [tevilo brezposelnih prostovoljk
v dru{tvu nara{~a.

Brezposelne prostovoljke so v povpre~ju sta-
re 43,8 let, od tega jih je:
l pet starih od 25 do 30 let,
l ena od 30 do 40 let,
l dve od 40 do 50 let in
l devet od 50 do 56 let.

Njihova izobrazbena struktura se pri~ne pri
IV. stopnji (3 osebe), nadaljuje pri V. stopnji
(10 oseb) in kon~a pri VII. stopnji (4 osebe).

Povpre~no opravljanje prostovoljskega dela
aktivnih ~lanic dru{tva (brezposelnih oseb) je
skoraj tri leta, za~ne se pri enem letu in kon~a
pri dvanajstih letih prostovoljstva.

RAZISKAVA

Kot organizatorka mre`e medgeneracijskih pro-
gramov za kakovostno starost redno prihajam v
stik s prostovoljkami, vklju~enimi v trboveljsko
mre`o medgeneracijskih programov za kakovost-
no starost. Vse prostovoljke imajo v okviru pro-
grama »Ohranjanje prostovoljske kondicije« po-
leg rednih mese~nih intervizijskih sre~anj tudi
mo`nost osebnih konzultacij z organizatorjem
mre`e, s katerim so pogosto v toplem, prijatelj-
skem med~love{kem odnosu (Er`en 2005: 46-47).

V petih letih mojega dela se je aktivnim pro-
stovoljkam vsako leto priklju~ilo dolo~eno {te-
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vilo brezposelnih oseb, njihovo {tevilo nara{~a.
Postopoma sem ugotavljala, da brezposelne pro-
stovoljke opravijo ve~ prostovoljskega dela, so
hkrati dru`abnice in voditeljice skupin, ve~krat
prihajajo na osebne konzultacije, so bolj aktiv-
ne pri ostalih dejavnostih dru{tva, podarijo naj-
ve~ prostovoljnih prispevkov za delovanje
dru{tva, kljub materialnemu pomanjkanju. Pri
njih sem zaznala veliko sr~no kulturo in pri-
pravljenot pomagati so~loveku, kljub {tevilnim
stiskam ob brezposelnosti, o katerih so pripove-
dovale na intervizijskih sre~anjih.

Odlo~ila sem se za kvalitativno raziskavo
ob nestandardiziranem intervjuju, v katero sem
vklju~ila deset brezposelnih oseb, ki so hkrati
aktivne prostovoljke v dru{tvu. Povpre~no tra-
janje brezposelnosti teh oseb je tri leta in pol
(od enega leta do 9 let), v povpre~ju pa delajo
prostovoljsko skoraj pet let (od enega leta do
12 let)

V prispevku sem se posvetila predvsem
vpra{anju vpliva prostovoljstva na negativne po-
sledice brezposelnosti, ki jih ob~uti ~lovek, nje-
gova dru`ina in {ir{e socialno okolje. Kot vodi-
lo mi je slu`il seznam tem, prilagojenih nasled-
njim vsebinskim sklopom: vpliv brezposelnosti
na ~loveka, povod za spremembo in pri~etek
prostovoljskega dela, vpliv prostovoljskega dela
na ~loveka, spremembe, ki jih je prineslo pro-
stovoljsko delo njemu osebno, njegovi dru`ini
in {ir{i socialni mre`i (razlike med 'pred in po').

Za intervju sem izbrala skupino prostovoljk,
ki so razli~ne starosti in izobrazbene strukture,
z razli~no dolgim sta`em brezposelnosti in
opravljanjem prostovoljskega dela.

VPLIV BREZPOSELNOSTI
NA ^LOVEKA

[tevilne krize in prelomni trenutki sprem-
ljajo sleherno ~love{ko ̀ ivljenje in med va`nej{e
krizne dogodke lahko {tejemo tudi izgubo za-

poslitve, ki pomeni hkrati izgubo delovnega in
socialnega okolja.

Struktura registrirane brezposelnosti je zad-
nja leta vse bolj neugodna, saj se pove~uje dele`
in {tevilo dolgotrajno brezposelnih, starej{ih in
te`je zaposljivih. Zelo velik je tudi dele` brezpo-
selnih brez strokovne izobrazbe. Na{tete skupine
so za delodajalce vse manj zanimive, zahteve pov-
pra{evalske strani se razhajajo s ponudbo delov-
ne sile, zlasti tiste, ki i{~e zaposlitev prek Zavoda
za zaposlovanje. Razpad delovne sile se poglab-
lja na dva segmenta: tistega, ki brez te`av najde
delo, in drugega, ki postaja dolgotrajno brezpo-
seln. Vse {tevil~nej{e postajajo kategorije dolgo-
trajno brezposelnih, tistih z neustreznimi znanji
in izku{njami ter omejitvami, starej{ih in takih,
ki `e zaradi stigme ne dobijo dela.

Pogosto izgubo zaposlitve napovedujejo {te-
vilni dogodki in procesi, ki se odvijajo v delov-
nem okolju. ^eprav osebe pri~akujejo, da bodo
ostale brez slu`be, predstavlja prejem delovne
knji`ice zanje pravi {ok. Brezposelnost pomeni
spremembo materialnega polo`aja, ki je pove-
zan tudi z odnosno problematiko. Pretrgana je
mre`a delovnih odnosov. Tudi dru`ina zahteva
spremembo odnosov zaradi spremembe statusa
enega dru`inskega ~lana. Za~arani krog je skle-
njen. Brezposelnost povzro~a hude socialne in
{e huj{e du{evne stiske (Vetr{ek 1996:7-13).

David Fryer (1995) raziskuje psiholo{ke
u~inke brezposelnosti na ~loveka `e 14 let in
njegove {tudije so pokazale, da ve~ kot 40% brez-
poselnih ljudi trpi zaradi psihi~ne stiske. Tesno-
ba, depresija, nezadovoljstvo z lastnim `ivlje-
njem, negativna samopodoba, brezvoljnost ob
pogledu na prihodnost in druga negativna emo-
cionalna stanja so v primerjalnih {tudijah pri
brezposelnih osebah veliko ve~ji kot pri zapo-
slenih osebah.

Zaposlitev vsiljuje dnevni urnik, omogo~a
izmenjavo izku{enj in dru`enje ne le v dru`ini,
ampak tudi v {ir{em socialnem okolju, poleg
individualne omogo~a kolektivno identiteto ter
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daje status in socialno identiteto, zahteva aktiv-
nost. Vse to je psiholo{ka podpora ~love{kemu
`ivljenju, ~esar pa brezposelnost ne zagotavlja.
Brezposelne osebe se morajo spopadati z mate-
rialnim pomanjkanjem, prav tako so velike po-
sledice na psihi~nem podro~ju.

V tej to~ki raziskave sem `elela izvedeti,
kako je na prostovoljke vplivala njihova brez-
poselnost na osebnem – nematerialnem po-
dro~ju, materialnem podro~ju, v njihovi last-
ni dru`ini in v {ir{i socialni mre`i. Vse pro-
stovoljke, razen ene, ki je izgubo slu`be zara-
di nevzdr`nih razmer v podjetju ob~utila kot
olaj{anje, so odgovorile, da je bila izguba
slu`be zanje velik {ok. Vse so na prvem me-
stu navajale hude psihi~ne posledice, {ele nato
materialno pomanjkanje (pogosto {ele ob mo-
jem vpra{anju oz. vzpodbudi). Razen ene pro-
stovoljke o svoji dru`ini niso veliko govori-
le, le to, da so jim njihovi dru`inski ~lani zelo
dobro stali ob strani in dajali med~love{ko
podporo, te`ko (predvsem za otroke) pa je bilo
prena{ati materialno pomanjkanje. Socialna
mre`a vseh prostovoljk je bila vpetost v nji-
hovo delovno okolje, kolegialni in celo prija-
teljski odnosi s sodelavci, veliko dru`abnih
sre~anj. Vse to se je z brezposelnostjo grobo
prekinilo.

»[e teden nazaj nisem vedela, da bom ostala
brez slu`be; ko sem bila na bolni{kem sta-
le`u, so mi delovno knji`ico poslali domov
po po{ti. Mo` je odprl kuverto in mi povedal
novico, ki me je zelo pretresla. V tistem tre-
nutku se na denar in materialno pomanjka-
nje niti ne spomni{, najprej ti na misel pride
vpra{anje o tem, kaj bo s teboj, kaj bo s tvo-
jim tempom `ivljenja, katerega sem bila na-
vajena celo `ivljenje? Na polo`nice ~lovek
pomisli kasneje. Vedno sem imela `ivljenjski
plan, danes ne vem, kaj bo z menoj, nikjer se
ne vidim.« (brezposelna 7 let, prostovoljsko
dela 2 leti)

»Takrat se nih~e ne spomni nate, kot da nisi
obstajal. Spominja{ se ~asov, ko si prazno-
val razli~ne praznike, pogosto tudi v svojem
delovnem kolektivu, z brezposelnostjo pa vse
mine.« (brezposelna 9 let, prostovoljsko dela
12 let)

»Najhuj{e zame je to, da v brezposelnosti ~lo-
vek za svoje delo ne dobi potrditve, mate-
rialno pride kasneje, ~eprav je te`ko pla~ati
polo`nice. Ostane{ lahko aktiven na dolo~en
na~in, dela{ zase, a potrditve, ki jo dobi{ v
slu`bi, ni, ti je nih~e ne da. Dan je predolg
in po~uti{ se nekoristno, zavr`eno.« (brezpo-
selna 2 leti, prostovoljsko dela 2 leti)

»Ve~ kot {tiri leta sem bila v bolni{kem sta-
le`u in odpoved slu`be zaradi ste~aja sem
pri~akovala `e nekaj ~asa prej. Kljub temu,
kljub vsej predhodni psihi~ni pripravi je tre-
nutek, ko dobi{ v roke delovno knji`ico, pra-
vi {ok, najhuj{i. Povrhu vsega pa se je zgo-
dilo {e na moj rojstni dan. Boli te to, da si
za~el delati s {estnajstnimi leti in celo `iv-
ljenje dal svoji firmi, kjer si delal in si pri-
zadeval, poznal ljudi in prijateljeval z nji-
mi tako reko~ celo `ivljenje. Nato pa
ob~utek, da si ni~vreden, da si smet, ki jo
odvr`ejo v kot.« (brezposelna 4 leta, pro-
stovoljsko dela 4 leta)

»Ko ostane{ brez slu`be, je tako, kot bi te
nekdo lopnil s kladivom po glavi. Odve~ si
sebi in odve~ si dru`bi, to mora{ preprosto
do`iveti, druga~e ne more{ razumeti.« (brez-
poselna 5 let, prostovoljsko dela 5 let)

»Velik {ok sem do`ivela ob izgubi slu`be, naj-
huj{a je bila misel na to, da pri teh letih
~lovek te`ko dobi drugo slu`bo. Nisem vide-
la svoje poti, svojega cilja. To je huj{e kot
bolezen, stare te, ~e si sam ne pomaga{. Meni
se je podrl svet. Hudo je bilo tudi doma, v
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moji dru`ini, saj ~rnogledost, premlevanje in
temne misli ne koristijo dru`inskemu
vzdu{ju.« (brezposelna 5 let, prostovoljsko
dela 5 let)

Brezposelni do`ivljajo svojo brezposelnost
kot materialno, odnosno in osebno izgubo.
Do`ivljanje je pesimisti~no, zagrenjeno, neneh-
no razpeto med upanji in razo~aranji.

Kot pravi Bagon (1991: 40), se brezposel-
nosti ne moremo izogniti, ostaja pa odprto
vpra{anje, kje je toleran~ni prag sprejemljivosti
tega pojava v posamezni dru`bi. Rezervna ar-
mada brezposelnih se pove~uje, kar je tudi po-
sledica uvajanja novih tehnologij, ki izlo~ajo s
trga vse ve~ slabo izobra`enih delavcev, ki ima-
jo izredno majhne mo`nosti za ponovno zapo-
slitev. Brezposelnost ni le ekonomska kategori-
ja, temve~ tudi socialna, saj prizadeva nekatere
skupine ljudi bolj kot druge.

Izguba dela se v dru`ini najprej poka`e na
materialnem podro~ju in va`no je, da brezpo-
selni zakonec od svojega partnerja ve~krat dobi
potrdilo, da v `ivljenju ni pomemben le denar.
V dru`ini so potrebna odrekanja in novemu
polo`aju se ne da odmakniti. Kako ob brezpo-
selnosti reagirajo otroci, je odvisno od njihove
starosti, prav tako je od tega odvisna razlaga
problema. Vsi otroci zaznajo, da je v dru`ini
nekaj narobe, saj so zelo ob~utljivi na ~ustve-
ne reakcije star{ev. Pomembno je, da brezpo-
selni zakonec v svojem partnerju ne izgubi {e
edinega sogovornika, saj se brez njegove opo-
re lahko porodi ob~utek, da je povsem odpo-
vedal, preveva ga sram, o sebi meni, da je nes-
posoben, po~uti se negotovega in odrinjenega.
Vendar pa je lahko to tudi prilo`nost, da se part-
nerska vez utrdi ali vnovi~ dose`e trden odnos.
Pri skupnem re{evanju novih razmer bosta za-
konca skupaj pre`ivela ve~ ~asa, se ve~ pogo-
varjala, drug pri drugem odkrivala nove kako-
vosti, ki sta jih prej prezrla ali jih nista kazala
(Pa~nik 1995: 19-21).

POVOD ZA SPREMEMBO

Vetr{kova (1996: 16-17) opisuje razli~ne faze
sprejemanja polo`aja ob izgubi zaposlitve. Prve-
mu {oku ob izgubi zaposlitve sledi zanikanje, ko
se ljudje obna{ajo, kot da se jih dogodek ne ti~e,
pobiti so, zmanj{ujejo pomen dogodka, nimajo
kriti~nega odnosa. V naslednji fazi i{~ejo vzrok
za krizo izven sebe in pri~akujejo, da jo bo re{il
nekdo drug, na primer Zavod za zaposlovanje.
Hkrati so jezni na podjetje, dr`avo in institucije,
pojavi se dvom vase in strah pred prihodnostjo.
Sledi faza sprejetja novega polo`aja in statusa.
Dobiti morajo vpogled v svoj polo`aj. Sledi nova
prilagoditev in odlo~itev za novo pot v delovni
karieri. V katerikoli fazi travmati~nega dogodka
se ~loveku lahko zatakne. Marsikdo ostane v fazi
jeze in pri~akovanja, nemalo jih obti~i v fazi spre-
jetja, ko se na nov status tako dobro navadijo, da
jim predstavlja premik in odlo~itev v smeri nove
zaposlitve ponovno problem. Vsak ~lovek dru-
ga~e do`ivlja krizo brezposelnosti in od njenega
do`ivljanja ter sprejemanja je odvisna tudi re{itev
problema.

Znano je, da se stresnim okoli{~inam ali de-
javnikom, ki povzro~ajo stres, pogosto ne mo-
remo izogniti. Stres je do`ivljanje stiske in hkrati
tudi odgovor na groze~e dogodke ali izzive.
Vzroki zanj so okoli{~ine, razli~ni telesni, so-
cialni in du{evni dejavniki, ki ogro`ajo ~love-
kovo ravnovesje. Izguba dela je stres, ki pov-
zro~a takoj{nje psihofizi~ne odzive: pove~a se
izlo~anje nekaterih hormonov, kot je adrenalin,
pospe{i se bitje srca in dvigne se krvi tlak, spre-
minja se tudi ob~utljivost ko`e. Veliko zdravs-
tvenih te`av, imenovanih psihosomatske mot-
nje (nastanejo v soodvisnosti s ~ustvenimi, du{ev-
nimi, telesnimi in socialnimi te`avami), je po-
vezanih s stresom. Teh nevarnosti se mora brez-
poselna oseba zavedati in nujno ukrepati, da se
stresni u~inki zmanj{ajo. Ljudje ob izgubi za-
poslitve navadno reagirajo na dva na~ina: pri
nekaterih se te`ave pove~ujejo, za druge pa je
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to trenutek, ko napnejo vse svoje mo~i, da bi se
izkopali (Pa~nik,1995: 30-31).

Tri prostovoljke opisujejo hude psihosomat-
ske te`ave in iskanje pomo~i pri splo{nem zdrav-
niku in psihiatru. Ostale prostovoljke zelo po-
gosto uporabljajo besedni izraz: »Bila sem ~isto
na tleh.« Najni`ja to~ka je tudi razlog za spre-
membo, povod pa je najpogosteje nekdo zuna-
nji (povabilo kolegice, organizatorke mre`e, za-
poslenih v instituciji). Odpust iz slu`be postane
spodbuda – odkriti nove sposobnosti.

»Ostala sem doma in bila psihi~no povsem
na tleh, potrebovala sem zdravni{ko pomo~.
[e danes pogosto povem: 'Bog ve, kje bi bila,
~e me ne bi takrat povabili med prostovolj-
ce.' Vseskozi sem se zanimala in spra{evala,
kje bi lahko kaj koristnega po~ela, naredila
kaj zase. Pisala sem pro{nje in jih {e danes,
hodila na razgovore, a vse brez uspeha. Na-
redila sem dodatno usposabljanje in prekva-
lifikacijo, ve~krat delala prek javnih del. Naj-
bolj se mi je priljubilo delo s starimi ljudmi
v domu upokojencev, kjer sem se najte`je po-
slovila. Dom je bil moja svetla to~ka.
Prek gospodinjstvom razdeljene zlo`enke sem
se prijavila na usposabljanje prostovoljcev za
delo s starimi, sedaj prostovoljsko delam od
leta 2003 – imam ve~ dru`abnic in dve skupini
(eno v domu in eno v doma~em okolju), redno
sodelujem tudi pri literarnih skupini v knji`nici.«
(brezposelna 7 let, prostovoljsko dela 2 leti)

»Prek javnih del sem v domu delala eno leto
in ko sem ponovno ostala brez slu`be, me je
to potrlo bolj kot takrat, ko sem po 30-ih
letih ostala doma. Med starimi ljudmi sem
se na{la in te`ko je bilo priti nazaj (op. avto-
rice: prevzela je vodenje ene od skupin na
negovalnem oddelku doma). ^e ne bi imela
vas, deklet, mi ne bi uspelo! Najhuje je biti
doma, brez energije in premlevati stvari v
svoji glavi, imeti ob~utek, da nisi ni~ vre-

den, da nikomur ne pripada{, nima{ kam iti.
Sedaj imam obveznost, na katero se pripra-
vim, kasneje doma premi{ljujem o njej, mi
da misliti in me zaposli.« (brezposelna 3 leta,
prostovoljsko dela 2 leti)

»Z `ivci sem bila popolnoma na koncu, po-
trebovala sem zdravni{ko pomo~. Bog ve, kje
bi `e bila, ~e ne bi za~ela s prostovoljskim
delom. Ljudje me imajo radi, sem koristna
in za`elena. Vsi moji ob~utki, ~ustva v prete-
klih letih,vse to izvira iz Doma upokojencev,
ob delu z mojo skupino.« (brezposelna 9 let,
prostovoljsko dela 12 let)

»Poleg brezposelnosti sem v tistem obdobju
do`ivela {e tri osebne tragedije in z ̀ ivci sem
bila popolnoma na tleh. Najhuj{a je bila
praznina, {ele nato moja bolezen in nazad-
nje materialno pomanjkanje. Kolegica me je
povabila k prostovoljskemu delu – da bom
malo med ljudmi in ne ves ~as sama med
{tirimi stenami. [la sem na usposabljanje za
prostovoljko in danes se po~utim druga~e.«
(brezposelna 7 let, prostovoljsko dela 1 leto)

»Nisem videla svoje poti, svojega cilja. To je
huj{e kot bolezen, stre te, ~e si sam ne poma-
ga{. Meni se je podrl svet. S prostovoljskim
delom sem pri~ela na pobudo zaposlene v
Domu, s katero sedaj vodiva skupino. Takoj
sem sprejela in danes rada povem, da mi je
pomagalo.« (brezposelna 5 let, prostovolj-
sko dela 5 let)

Ramov{ se je veliko posve~al socialno-imun-
skemu sistemu. Socialne te`ave in stiske so dvoj-
ne, tudi v do`ivljanju brezposelnosti: material-
ne ali gmotne in med~love{ke ali odnosne. Sti-
ska je osebno do`ivljanje te`ave, ko se ~lovek
te`ave zaveda in zaradi tega trpi. Stiska je po-
tencialna energija za samopomo~, ki ~loveka pri-
ganja, da si najprej pomaga sam, ~e tega ne zmo-
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re, pa s pomo~jo drugih. Energijo stiske lahko
~lovek uporabi v smeri gibala za re{itev te`ave,
~love{ko in med~love{ko rast in napredek, v nas-
protnem primeru ima lahko obratni u~inek in
vodi ~loveka v {e ve~jo te`avo.

Samopomo~ je socialni vzgib v ~loveku, da
sku{a sam re{iti svojo stisko in okrepiti socialno
klenost za kljubovanje te`avam ter da pomaga
»svojim« v okviru dru`ine ali druge skupine ozi-
roma skupnosti, ker njihovo te`avo do`ivlja tudi
kot lastno stisko. Samopomo~ torej obsega dvoje:
osebno re{evanje svoje lastne stiske ter skupno
re{evanje stisk in urejanje te`av v mejah skupin
in skupnosti, kjer ljudje do`ivljajo medsebojno
pripadnost (Ramov{ 2003: 369-379).

Pri brezposelnih prostovoljkah je imunski
vzgib samopomo~i zelo dobro razvit, saj je bila
stiska zanje odsko~na deska v novo `ivljenje, v
katerem se po~utijo popolnoma druga~e. Velik
pomen pri skupinski samopomo~i imajo tudi in-
tervizijske skupine prostovoljk, v katerih si da-
jejo medsebojno podporo in izmenjujejo ob~utke;
tam za~uti{, da si cenjen, potreben in ljubljen.

Samopomo~ daje ~loveku zadovoljstvo ob last-
nem uspehu. Ko pa ~lovek do`ivlja zadovoljstvo,
da si uspe{no pomaga sam, se mu ve~a uvid v bis-
tvo lastnih te`av in v resni~ne mo`nosti za njihovo
re{evanje; poleg tega je njegova izku{nja odsko~na
deska za bolj{o kakovost `ivljenja. V skupinah za
samopomo~ ~lovek pripoveduje lastne te`ave in
na~ine re{evanja in tako drugim omogo~i reali-
sti~en uvid v njihove te`ave in re{itve. Uvid in
re{evanje drugih pa povratno omogo~a {e bolj{i
uvid in urejanje prvemu. To je pozitivni samokr-
milni in samospodbujevalni krog solidarne samo-
pomo~i na skupinski ravni (Ramov{ 2003: 395).

VPLIV PROSTOVOLJSTVA
NA ^LOVEKA

Definicije prostovoljstva razli~nih avtorjev
so si edine v opa`anju pozitivnih u~inkov na

~loveka, ki prejema, in tistega, ki daje. Flaker
(2001: 307-308) opi{e ~ar prostovoljskega dela
ravno v tem, da je tisto, kar opravljamo za dru-
ge, lahko tudi delo zase. Bojana Mesec (2000:
208) pa prostovoljsko delo opi{e kot zdru`eva-
nje vrednot solidarnosti, ~love~nosti, nesebi~ne
pripravljenosti pomagati drugemu.

Prostovoljstvo je med~love{ka povezava na
osnovi osebne odlo~itve, ko se ~lovek odlo~i dru-
gim posvetiti del svojega ~asa, ob rednih slu`be-
nih in `ivljenjskih obveznostih. Njena druga
zna~ilnost je povezanost s prostim ~asom, ki ga
imajo brezposelni veliko.

V zdravem prostovoljstvu se najbolje vidi
nelo~ljiva povezanost med osebno koristjo in
pomo~jo drugim, torej med samopomo~jo in so-
lidarnostjo. Potreba prostovoljca po solidarno-
sti in potreba ~loveka v stiski po prejemanju so-
lidarnostne pomo~i sta dve enakovredni in med
seboj komplementarni potrebi, obe enako
~love{ki in ~astni. Njuna zadovoljitev in s tem
zadovoljstvo je v obeh primerih pogoj za ohra-
njanje in rast kakovosti `ivljenja in osebnostne-
ga (samo)uresni~evanja vsakega od njiju (Ra-
mov{ 2003: 398-400).

U~inki prostovoljskega dela se opisujejo pred-
vsem kot samorealizacija, osebnostna rast,
vklju~evanje v socialno mre`o, dejavno sodelo-
vanje v socialnem prostoru, dopolnjevanje znanj,
integriranost posameznika v skupnosti, zmanj{eva-
nje ob~utka osamljenosti in odtujenosti.

Vse prostovoljke, vklju~ene v raziskavo so s
svojim prostovoljskim delom pri~ele v ~asu
brezposelnosti in z njim nadaljujejo, kljub upo-
kojitvi ali morebitni novi slu`bi. Vse opisujejo
prostovoljstvo kot nov na~in `ivljenja, pozitiv-
no spremembo v osebnostni rasti, dru`inskem
`ivljenju in {irjenju socialne mre`e.

»Da bi mi vsaj zdravje {e dolgo slu`ilo! De-
lam, premi{ljujem, se pripravim teden dni vna-
prej, berem in {tudiram. ^utim, da lahko ve-
liko dam, nisem odve~, sem dobrodo{la, ima-
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jo me radi in sem koristna. Moj mo` ve, da je
moje delo zastonj, brez zaslu`ka, pa me nikoli
ne ovira. Nasprotno, ~e se kdaj ne po~utim iti
na na{a sre~anja, me spodbuja in pravi – poj-
di, mora{ iti, ra~unajo nate. Sam ve, da se
potem bolje po~utim in hvale`en je dru{tvu za
vse, kar so storili zame, za odnose in vzdu{je v
na{i dru`ini. Mnogi mi re~ejo – kaj hodi{, saj
nima{ ni~ od tega. Sama vem, da imam ogrom-
no. Imam kup obveznosti in dan, mesec hitre-
je mine. Pogovorimo se, pozabim na te`ave,
pogosto ~utim s tistimi, ki so ostali brez slu`be
in jim svetujem prostovoljsko delo – pomaga-
lo je meni in bo zagotovo {e komu. Le sin je
na moje delo nekako ljubosumen in ga ne ra-
zume popolnoma.« (brezposelna 7 let, pro-
stovoljsko dela 2 leti)

»Moj mo` `ivi z mojim prostovoljstvom. Ra-
zume in podpira me, mi pomaga. Lansko leto
je za dan `ena nabral {opke prvih pomla-
danskih cvetlic za ~lane in ~lanice moje sku-
pine. Z otroci je druga~e, oni ne razumejo
mojega prostovoljskega dela, me pogosto 'za-
frkavajo', da ne morem brez 'mojih star~kov',
da cele dneve pre`ivim med njimi.« (brezpo-
selna 9 let, prostovoljsko dela 12 let)

»Zame je bilo glavno to, da sem med ljudmi.
Ljudje me imajo radi, veseli so me `e samo,
~e pridem. Tudi mo` je zadovoljen, ~e sem
vesela in se po~utim dobro med ljudmi.
Ve~krat me na skupino pripelje ali pride
pome. Tudi otroci 'nimajo ni~ proti'. Zame
je velikega pomena tudi prijateljstvo, ki se je
ustvarilo tekom let prostovoljstva s tremi pro-
stovoljkami, s katerimi se veliko dru`imo tudi
izven rednega dela in mi veliko pomenijo.«
(brezposelna 7 let, prostovoljsko dela 9 let)

»Pri prostovoljstvu dajem in veliko dobim,
ljudje me imajo radi. Veliko mi pomeni tudi
skupina prostovoljk, s katero sem se uspo-

sabljala in se z njimi sre~ujem v intervizijski
skupini. Ve~ina od njih je (ali je bila) brez-
poselna in ~utijo z menoj, vedo, kako se
po~utim in med njimi sem lahko resni~no jaz.
Ne le kadar sem sre~na, tudi kadar mi je
hudo. Brezposelna kolegica me je enkrat, ko
nisem imela namena priti na na{e intervizij-
sko sre~anje, poklicala in rekla: 'Samo pri-
di, meni je koristilo, me pozdravilo in bo tudi
tebe.' Res sem pri{la; ~e me ne bi poklicala,
me najbr` ne bi bilo. Moj mo` na za~etku ni
razumel, zakaj hodim zastonj, kaj imam od
tega, sedaj se je navadil, sprejel. Razlo`ila
sem mu, da se po~utim bolje.« (brezposelna
2 leti, prostovoljsko dela 2 leti)

»Enostavno me je vleklo naprej – ljudje, hva-
le`nost, veselje ob mojem prihodu. Moj fant na
za~etku ni razumel – vedno je govoril, kaj imam
od tega, kako lahko hodim zastonj… Danes me
zaradi tega ceni in spo{tuje in mi to tudi pove.
V~asih mi s predlogom pomaga izbrati dejav-
nost za skupino, v~asih me celo na kak{no stvar
opomni in mi jo pomaga izpeljati.« (brezpo-
selna 1 leto, prostovoljsko dela 6 let)

»Pomagala sem moji dru`abnici, pa tudi sama
sem rabila pogovor z nekom o stvareh, o ka-
terih z doma~imi te`ko govori{. Odkar pro-
stovoljsko delam, sem veliko bolj spro{~ena,
hitreje nave`em stike z ljudmi, se izobra`ujem.
Mo` moje prostovoljsko delo vseskozi podpira
in ve~krat vpra{a, kaj smo po~ele v skupini, sku-
paj z menoj se udele`i dogodkov, ki jih organizi-
ra dru{tvo. Druga~e je z otroci. Sin ostaja nev-
tralen, mu je vseeno, h~i na vse skupaj gleda
zelo ~udno, ne razume. V~asih, kadar se skupaj
sprehajava in sre~ava ~lanico moje skupine ali
prostovoljko, se h~i jezi, ko poklepetam. Nedol-
go tega pa mi je priznala, da ob~uduje mojo
dobrodelnost in si `eli, da bi sama imela vsaj
polovico te lastnosti, to bi ji koristilo pri delu in
v ̀ ivljenju. Prostovoljsko delo bi opravljala tudi,
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~e me dru`ina ne bi podpirala. To je zame in je
moje, veliko mi da.« (brezposelna 4 leta, pro-
stovoljsko dela 4 leta)

»Ob torkih, ko vodim skupino na negoval-
nem oddelku, me nobena stvar ne more spra-
viti iz tira, ta dan je moj in sem dobre volje,
vedno. Ko vidim tiste ljudi, iskrice v njiho-
vih o~eh ob mojem prihodu, zadovoljstvo,
~eprav ne morejo ni~esar ve~, nekateri niti
govoriti, me osre~uje. Veliko dobim pri svo-
jem prostovoljstvu in pomagalo mi je.
Mo` je bil od za~etka kar malo proti, potem
je {el enkrat z menoj v dom in njegov pogled
se je spremenil. Sedaj me vsak teden vpra{a,
kdaj grem, kaj smo po~eli, kako je bilo …
Otroci pa ne razumejo. Tudi v intervizijski
skupini mi je lepo, z nekaterimi sem se spo-
prijateljila in se z njimi sre~ujem tudi izven
prostovoljskega dela.« (brezposelna 5 let,
prostovoljsko dela 5 let)

»Kot bi mi odpadlo neko breme – zame je to
velika uteha. Dru`abni{tvo mi pomeni veliko,
gospa mi je kot druga mama, za~enjam pa
tudi s svojo skupino. Prostovoljsko delam {ele
dobro leto in mo` se {e ni ~isto privadil na
moja 'odhajanja od doma'. Vedno vpra{a, kam
grem in kdaj pridem, zaklju~i pa z ugotovitvi-
jo, da je vse skupaj le en 'babji ~vek'. Otroci
so od doma in o mojem delu ne vedo veliko.«
(brezposelna 7 let, prostovoljsko dela 1 leto)

»Prostovoljstvo mi daje mo~. Najla`je bi ga
opisala kot polnjenje baterij, ki jih da{ v pol-
nilec. Moj polnilec je moje prostovoljstvo.
Vse mi je la`je, po~utim se spro{~eno, nobe-
na stvar doma se mi ne zdi te`ka kot prej, saj
se spomnim na bolne v moji skupini, ki vse
to prena{ajo pokon~no in z velikim optimiz-
mom. Napredek ~lana v skupini (tako zdravs-
tveno kot psihi~no), nasmeh na obrazu sta-
rih ljudi, to je tako lepo, kot ~e bi te pred

vrati nekdo presenetil z vrtnico. Pomagalo
mi je in mi {e vedno, ~eprav sem sedaj peti
mesec v penziji. Bistveno pri vsem pa je ~e si
sam ne pomaga{ in se ne odlo~i{ storiti ne-
kaj, le {e globlje pada{. Jaz sem `ivela le za
slu`bo, mislila, da brez nje ne bom mogla
`iveti; kako sem bila neumna! Moje prosto-
voljstvo pa sprejema tudi moja dru`ina, opa-
zila sem velik napredek v pozitivno stran. Na
za~etku je bilo te`ko, mo` je ve~krat, ko sem
odhajala, dejal: 'Spet ta tvoj dom …'. Po-
stopoma se je vse spremenilo, danes me doma
vpra{ajo, kaj smo po~eli v skupni, kaj je no-
vega, ve~krat pogledamo osmrtnice v ~aso-
pisih in upamo, da ni med njimi kak{en ~lan
moje skupine. Tudi otroci so na starost za~eli
gledati druga~e, kar mi veliko pomeni.«
(brezposelna 5 let, prostovoljsko dela 5 let)

S prostovoljstvom torej ne delamo dobro
samo drugemu, ampak tudi sebi, saj v odnosu
oba dajeta in oba dobivata. Prostovoljstvo se bo
razvijalo tem bolje, ~im bolj zavestno bomo od-
krivali in ~im skrbneje bomo gojili imunske ener-
getske vzgibe zanj v sebi in v sedanjih dru`be-
nih razmerah.

Prostovoljstvo dru`inskega ~lana vpliva na
dru`insko vzdu{je. Dobre socialne izku{nje
med~love{kega so`itja v prostovoljski socialni
mre`i ~lovek spontano prena{a v druge, bolj ob-
vezujo~e socialne mre`e vsakdanjega `ivljenja.
Ramov{ (2003:409) primerja prostovoljstvo z
u~ilnico za ustrezne socialne odnose in komuni-
ciranje, ki obogatijo ~lovekovo so`itje v lastni
dru`ini. Pomeni torej ko{~ek osebnega ~asa za
»biti«, v nasprotju z glavnino ~asa za »imeti«.

Prostovoljstvo brezposelnih oseb mo~no vpli-
va tudi na gojitev socialne mre`e, predvsem v
intervizijskih skupinah, pa tudi {ir{e, v celotni
krajevni mre`i medgeneracijskih programov za
kakovostno starost.

Kot je napisala Tanja Lamovec (1995), je
skupina pomemben dejavnik pri dviganju samo-
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zavesti in samospo{tovanja vklju~enih. Skupine
za samopomo~ dajejo: ~ustveno oporo, imajo
skupno filozofijo, omogo~ajo dostop do ustrez-
nih informacij, izmenjavajo izku{nje o na~inu
spoprijemanja s skupnim problemom, dajejo
mo`nost pomagati drugim, pomenijo dru`enje,
vse to pa je ob negativnih vplivih brezposelno-
sti velikega pomena.

Rezultati raziskave, ki je primerjala obolev-
nost pri skupini ljudi, ki niso dobili socialnega
priznanja, s skupino, v kateri so imeli ljudje ve-
liko socialnih vezi in odnosov, so pokazali, da
je bila v prvi skupini veliko ve~ja obolevnost.
Odkrite so bile povezave med pomanjkanjem
socialnih spodbud, stresom in du{evnimi mot-
njami. Kar zadeva socialne spodbude, mora ime-
ti ~lovek, ki je izgubil delo: intimne zaupljive
odnose ter socialno solidarnost ali povezanost v
odnosih, kot je na primer ob~utek, da si del
dru`ine, skupine ali ~esa drugega. Pa~nik (1995:
86) opi{e tri primere, pri katerih imajo socialne
vezi za{~itno funkcijo: funkcionalna vzpodbu-
da (konkretna pomo~ z denarjem in razli~nimi
uslugami), informacijska podpora (nasveti,
u~enje) in ~ustvena podpora (zanesljive in trdne
med~love{ke povezave).

UGOTOVITVE

Viktor E. Frankl (1994: 134-138) se je ve-
liko posve~al iskanju smisla tudi brezposelnih
ljudi. Opisuje dva tipa brezposelnih: prvi je ne-
vroti~ni tip, ki je zbolel za nevrozo brezposel-
nosti, drugi pa je tip brezposelnega, ki ni oto-
pel in potrt, ampak je celo uspel ohraniti ne-
kak{no vedrino. Ti ljudje sicer niso zaposleni
poklicno, ampak druga~e. Med njimi na{teje
tudi ljudi, ki prostovoljsko pomagajo v raz-
li~nih organizacijah in posledi~no veliko bere-
jo, poslu{ajo predavanja, razpravljajo. Prese`ek
svojega prostega ~asa oblikujejo smiselno in
tako vsebinsko polnijo svojo zavest, svoj ~as,

svoje `ivljenje. Pogosto jim kruli v `elodcu na-
tanko tako kot predstavnikom prvega tipa brez-
poselnih, a vendar pravijo `ivljenju da in so
vse prej kot obupani. Svojemu ̀ ivljenju so znali
dati vsebino in mu priboriti smisel. Dojeli so,
da se smisel ~love{kega `ivljenja ne kon~a v
poklicnem delu, da je ~lovek lahko brez dela,
ne da bi bil zato prisiljen `iveti brez smisla.
Smisel `ivljenja se zanje ne prekriva ve~ s
slu`benim mestom. Napa~no istovetenje pokli-
ca in ̀ ivljenjske naloge (da je v poklicnem delu
edini smisel ̀ ivljenja) pripelje do tega, da brez-
poselni trpi zaradi ob~utka nekoristnosti in
odve~nosti.

Brezposelne prostovoljke v mre`i medgene-
racijskih programov za kakovostno starost so
uspe{no pre{le od Franklovega prvega tipa brez-
poselnih ljudi do drugega – 'vedrega' tipa.

Brezposelnost je bila za prostovoljke velik
{ok, pa naj bo izguba slu`be pri~akovana ali ne-
nadna in nepri~akovana. Ob nastopu brezposel-
nosti je najhuj{a praznina, ki jo za seboj pu{~a
izguba delovnega urnika in z njim povezanega
`ivljenjskega ritma, pojav ob~utkov nekoristno-
sti, neza`elenosti, zavr`enosti, kar v~asih pripe-
lje tudi do psihosomatskih obolenj in iskanja me-
dicinske pomo~i. Grobo se prekinejo medsebojni
odnosi v delovnem okolju, ki pogosto pomeni-
jo pomembno socialno mre`o zaposlenega ~lo-
veka, s katero prijateljuje in se dru`i; ~lovek se
po~uti osamljenega. [ele na tretjem mestu brez-
poselne prostovoljke navajajo materialno po-
manjkanje, ki se najbolj ob~uti v lastni dru`ini,
ob kopi~enju polo`nic, odrekanju in natan~nem
prera~unavanju.

Posledice brezposelnosti so torej najprej in
najbolj opazne na psiholo{kem, nato na social-
nem in nazadnje na materialnem podro~ju `iv-
ljenja brezposelnih prostovoljk.

Temeljna socialno imunska vzgiba samopo-
mo~i in solidarnosti sta zagotovo pomemben
vpliv motivacije za odlo~itev in spremembo
mi{ljenja, na~ina `ivljenja in ukrepanja pri
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brezposelnih prostovoljkah, ki se znajdejo na
dnu. Vendar pa se je v vseh primerih kot vzvod,
ki je situacijo pospe{il, pojavil neki zunanji
~len. Ramov{ (2003: 416) ga imenuje zunanji
spro`ilec, ki pove~a motivacijo in ugodne zu-
nanje okoli{~ine.

Pri svojem delu organizatorke mre`e ugo-
tavljam, da je vloga zunanjega spro`ilca zelo
pomembna in veliko la`ja ob dobro vpeljani kra-
jevni mre`i medgeneracijskih programov za ka-
kovostno starost. Pogosto ni potrebno veliko, le
povabilo, obisk medgeneracijske skupine, sez-
nanitev z domom upokojencev. Na ta na~in se
odpirajo nove mo`nosti prepre~evanja negativ-
nih posledic brezposelnosti na nematerialnem
podro~ju ob {tevilu brezposelnih ljudi, ki v
ob~ini Trbovlje iz leta v leto nara{~a.

O pozitivnih u~inkih dajanja in sprejemanja
pri prostovoljstvu je bilo `e veliko napisanega.
Za prikaz tega sem `elela ohraniti ~im ve~ be-
sednih opisov prostovoljk, ki ka`ejo na {tevilne
pozitivne u~inke, kot so predvsem ob~utki ko-
ristnosti, za`elenosti, lastne vrednosti, napolje-
nosti z energijo, hvale`nostjo. Tudi Anita
Kova~i~ (2004: 7) je v svoji analizi vlaganj in
koristi ugotovila, da je nematerialnih koristi, to-
rej koristi, ki zadovoljujejo vi{je ~lovekove po-
trebe, v prostovoljstvu s starimi ljudmi veliko.

Zanimiv je tudi vpliv opravljanja prostovolj-
skega dela brezposelnega ~lana dru`ine na ce-
lotno dru`ino, ki je zlasti izrazit pri partnerju,
manj oz. celo negativno izra`en pri otrocih. V
za~etnem obdobju opravljanja prostovoljskega
dela partner ne razume odsotnosti svoje sopro-
ge, se pogosto prito`uje. S spoznavanjem pozi-
tivnih u~inkov, ki vplivajo na partnerko in na-
prej na vzdu{je v dru`ini, pogosto tudi s kon-
kretnim seznanjenjem z najstarej{o generacijo,
pa se mi{ljenje in ravnanje partnerja spremeni
do te mere, da sodeluje pri pripravi posameznih
dejavnosti, spra{uje, sledi in v resnici 'za`ivi' s
tem, izra`a spo{tovanje. Temu pritrjuje tudi pri-
mer iz moje prakse, ko je mo` brezposelne pro-

stovoljke (v tistem trenutku prav tako brez za-
poslitve) nakazal svoj prispevek za delovanje
dru{tva z utemeljitvijo in zahvalo: »Veliko ste
storili za naju, za na{o dru`ino. @ena je popol-
noma drug ~lovek, odkar prostovoljsko dela, in
njeno zadovoljstvo se odra`a v na{i dru`ini.«

Na `alost pa vplivi prostovoljstva niso tako
uspe{ni pri otrocih, ki v ve~ini po~etja svoje ma-
tere ne razumejo ali so na stare ljudi celo ljubo-
sumni. Le ena izmed prostovoljk navaja pozi-
tivno spremembo pogleda na starost in odnosa
do starih ljudi pri svojih otrocih, kar je le do-
datno potrdilo medgeneracijskih prepadov in ta-
buizacije starosti v dana{nji dobi (Ramov{ 2003:
53-59).

S pri~etkom opravljanja prostovoljskega dela
se je pri brezposelnih prostovoljkah pove~ala
vpetost v socialne mre`e zlasti na naslednjih ni-
vojih:
l topli med~love{ki odnosi s ~lovekom iz tret-

je generacije (bodisi individualno ali v med-
generacijski skupini),

l prijateljski in kolegialni odnosi v intervizij-
ski skupini kolegic prostovoljk, s katerimi
se dru`ijo tudi ob razli~nih prosto~asnih de-
javnostih,

l povezanost z razli~nimi ljudmi ali skupina-
mi, s katerimi prihaja v stik ob razli~nih or-
ganiziranih dejavnostih dru{tva (pikniki, po-
hodi, bralni ve~eri, skupna sre~anja itd.).
Ravno v zadnji socialni vpetosti brezposel-

ne prostovoljke navajajo nove zmo`nosti, ki
jih postopoma odkrivajo in za katere prej niso
vedele, da so jih sposobne ustvariti in izra`ati.
Sem spadajo zlasti aktivno sodelovanje v pro-
gramih dru{tva, ki zahtevajo intelektualno pri-
pravo in retori~en nastop. Izbolj{a se njihova
sposobnost izra`anja, komunikacije in navezo-
vanja stikov z razli~nimi ljudmi. Zanje je vse
to dodatna spodbuda na poti samouresni~eva-
nja, osebnostne rasti in bolj{e samopodobe,
hkrati pa je to tudi dobra priprava na lastno
starost.

Mateja Er`en: Brezposelne prostovoljke v mre`i medgeneracijskih programov za kakovostno starost v Trbovljah
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Znanstveni in strokovni ~lanki

SKLEP

Izguba zaposlitve je za vsakega ~loveka ve-
lik {ok, pa naj bo pri~akovana ali nenadna. Po-
sledice brezposelnosti so najbolj opazne na psi-
hi~nem, socialnem in nazadnje na materialnem
podro~ju. Temeljni imunski vzgib samopomo~i
je ob zunanjem dejavniku in ugodnih oko-
li{~inah povod za spremembo v `ivljenju brez-
poselnih prostovoljk, ko se znajdejo na dnu. Pro-
stovoljsko delo s starimi ljudmi pri brezposel-
nih prostovoljkah pozitivno vpliva na spremem-
bo lastnega do`ivljanja, saj se z novimi dejav-
nostmi, ki zapolnjujejo `ivljenjski ritem,
pove~ajo ob~utki koristnosti, hvale`nosti in
spo{tovanja, ki vodijo k bolj{i samopodobi in
zadovoljstvu z lastnim `ivljenjem. V dru`ini se
prostovoljstvo poka`e kot nova in po`ivljajo~a
dejavnost med partnerjema, na `alost pa odnos
otrok do tega opozarja na nepremostljive med-
generacijske prepade.

Brezposelnim prostovoljkam se pove~a so-
cialna mre`a. Poleg tesnega med~love{kega
dru`enja s tretjo generacijo se ustvarjajo prija-
teljski odnosi z ostalimi prostovoljkami znotraj
dru{tva in krajevne mre`e, pogosto pa se skle-
pajo nova poznanstva tudi na podlagi priprave
in vklju~evanja v ostale aktivnosti, ki jih v ob~ini
Trbovlje organizira Medgeneracijsko dru{tvo
Upanje Trbovlje.
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