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Devetošolci v prostovoljskem delu 
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OPIS PROBLEMA V SKUPNOSTI 

 Izključenost in odtujenost starejših ljudi 

 potreba mladih za učenje socialnih veščin 

 povezovanje v lokalni skupnosti 

 

 Zaznali smo, da je v naši lokalni 

skupnosti dokaj veliki medgeneracijski 

prepad. Odločili smo se, da izboljšamo 

sožitje generacij preko prostovoljskega 

dela devetošolcev Osnovne šole Poljčane. 

9. Slovenski kongres prostovoljstva, Murska Sobota  6. 12. 2013                                          Stanija Ivajnšič, mag.soc.dela 



OD ZAMISLI DO IZVEDBE -1 

 Starejši ljudje, ki živijo v ustanovah so 

potisnjeni na rob družbe 

 Predstavljajo ranljivo skupino prebivalstva 

 Njihova socialna mreža se krči 

 Postanejo odvisni od drugih ljudi 

 Potrebujejo pomoč, večinoma na vseh 

področjih. 
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OD ZAMISLI DO IZVEDBE - 2 

 Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je bil 

ustanovljen leta 1952. 

 Stavba je značilna, prepoznavna v okolju 

 Vendar življenje v njej ni bilo dovolj poznano 

zunanjemu svetu 

 Ljudje v okolici z domom niso imeli veliko 

neposrednega stika (strah, veliko bolnih, fiz. 

in psih. nemočnih ljudi).  
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OD ZAMISLI DO IZVEDBE - 3 

 Sodoben načina življenja je “razbil” 

tradicionalno družino 

 Vedno manj je večgeneracijskih družin, ki 

živijo skupaj  

 Nekateri otroci nimajo možnosti razvijati 

socialne veščine v stiku s starejšimi 

  Ljudje v domovih, kljub prizadevanju 

zaposlenih ostajajo na robu družbe. 
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OD ZAMISLI DO IZVEDBE - 4 

 Iniciativo je podala zaposlena v domu, ki je 

imela otroka v devetem razredu 

 Zaznala je potrebo otrok po boljšem 

spoznavanju starejših in možnost povezovanja 

 Pogumno smo se lotili dela (izdelava 

programa in načrtovanje zagona projekta v 

šolskem letu 2005/2006) 

 Pedagoginja na šoli je devetošolcem dala 

možnost dodatnih točk za vpis v srednjo šolo. 
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VSEBINA PROGRAMA 

 Potrebo devetošolcev smo povezali s 

problemom izključenosti starejših in njihovo 

odrinjenost na rob družbe. 

 V program socialne integracije smo vključili 

devetošolce, posredno tudi njihove družine in 

starejše ljudi 

 Naredili smo urnik skupnih dejavnosti. 
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ZNAČILNOSTI PROGRAMA - 1 

 Skupinsko delo (skupne akcije, delavnice…) 

po urniku, ki ga naredimo za šolsko leto 

 Devetošolci so se vsako leto menjavali 

 Program smo dograjevali in uspeli smo, vsaka 

nova generacija prinesla v dom nova doživetja. 

 Učenci niso več potrebovali dodatnih točk za 

vpis v srednjo šolo, vključevanje v program 

kot interesno dejavnost pa je postajalo vedno 

bolj številčno. 
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CILJNA SKUPINA IN IZVAJALCI 

 Glavni akterji so devetošolci in stanovalci 

doma ter mentorici. Stalna skupina učencev, 

stanovalci se vključujejo po želji in njihovim 

zmožnostih 

 Vključene so tudi družine osnovnošolcev 

(soglasje k udeležbi otroka, seznanjeni s 

programom in načinom dela) 

 Podlaga za sodelovanje je dogovor med 

ustanovama Osnovno šolo Poljčane in Domom 

dr. Jožeta Potrča Poljčane. 
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ZASTAVLJENI CILJI - 1 

 

 Narediti program, ki bo pritegnil mlade 

- Spodbujati pozitiven odnos do življenja in 

samospoštovanje, negovati dobre medsebojne 

odnose, prenašati življenjske izkušnje na 

mlade 

- Sproti zagotavljati pogoje za izvajanje 

programa in ga po potrebi dopolnjevati. 
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ZASTAVLJENI CILJI - 2 

 Dolgoročni: 

- Vzgoja mlade generacije v duhu solidarnosti, 

sprejemanju drugačnosti 

- Medgeneracijsko povezovanje 

- Integracija starejših ljudi 

- Boljša sprejetost doma v okolju 

- Razvijanje in širjenje prostovoljstva. 
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REZULTATI 

  Vključenih je bilo 139 otrok in njihovih družin. 

 Povezanosti v lokalni skupnosti 

 Ustvarjanje socialnega kapitala 

 Integracija starejših, širjenje socialne mreže 

 Informiranost prebivalstva, boljša sprejetost 

doma v okolju 

 Mladi pridobivajo izkušnje, starejši se počutijo 

sprejete in koristne, zapolnitev prostega časa 

 Krepitev občutka zaželenosti in koristnosti 

 Program povezuje in ozavešča 

 RAZVOJ PROSTOVOLJSTVA 
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Socialno omrežje in prostovoljstvo 
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Prostovoljstvo - družabni popoldan   
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  Življenjske izkušnje 
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HVALA ZA POZORNOST 
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