
                                                                                  
 

Kaj pomeni prostovoljstvo starejšim?

 
Tako lepo je videti naše starejše sokrajane nasmejane, zgovorne, z žarom v očeh pri igranju raznih družabnih iger, 
reševanju zank in ugank, predanemu uvajanju v svet računalnikov in modernih telefonov ter mesečnemu lovljenju 
številk pri tomboli.  
Elfi, 78 let 
  
Začetki so bili kar izziv, že na motivacijsko predavanje dr. Grishina nas je prišlo le 8. Od teh osmih smo štirje začeli z 
redno jutranjo telovadbo "1000 gibov", kmalu pa so se začeli tudi drugi zanimati za to telovadbo. Tako se je začela 
naša skupina Ptuj - Ljudski vrt večati. Od začetnih štirih članov je ta skupina zrasla že na 86 članov. Zdaj v Mestni 
občini Ptuj deluje že pet skupin s 157 člani. Šola zdravja nas poleg zdravilnih “1000 gibov” uči,  da odpiramo naša srca 
drug drugemu, da si svetujemo in da se iz vadbe vselej vračamo nasmejani in razgibani. 
Marija, 82 let 
 
Pri vsakem prostovoljnem delu  je najvažnejši odnos do soljudi, iskrenost in enostavno občutek, da v tem ko nudiš 
pomoč, besedo, nasmeh drugemu – osrečiš tudi sebe. 
Eli, 73 let 
  
Za prostovoljstvo sem se odločila kar po nekaj mesecih, ko sem se upokojila.  
Pred 11 leti so me nagovorile moje bivše sodelavke, da sem tudi v DU Brežice prišla pomagati v projektu Starejši za 
starejše vpisovati v program.  
V veliko zadovoljstvo nam je, ko starejši osebi bilo na kakšen način, nudimo pomoč in jim na ta način pomagamo in 
polepšamo njihove dni na svojih domovih, kar pa jim pomeni največ, saj se doma večina oklepa do trenutka, ko 
resnično uvidijo, da pa res ne gre več. 
Rada pomagam ljudem, če le morem, se v večje veselje in zadovoljstvo pa mi je, ko vidim, da smo koga z dobrim 
delom osrečili. Prav pred kratkim smo starejši osebi uredili preko CSD hrano, pomoč na domu, policiji posredovali 
nasilje sosede nad njo in ji uredili dokumentacijo za dom ostarelih. Prostovoljke potem nagradimo s kakšnim 
srečanjem drugih prostovoljk, kosilom, malim darilcem. Povrnemo jim tudi potne stroške, ker imamo kar velike 
razdalje od Gorjancev do Kozjanskega. 
Očitno je moje poslanstvo delati dobra dela, kar pa mi je tudi v veliko zadovoljstvo. 
Ana, 70 let 
 
Verjamem in vem, da smo v Hrastniku dobri in prijazni ljudje, ki lahko z majhnimi pozornostmi drug drugemu 
polepšamo dan in z malo pozitivne »knapovske trme« za dobrobit starejših dosežemo še več. 
Jerica, 63 let 
 
Prostovoljstvo mi pomeni zadovoljstvo, ko mi obiskovanec niza svoje spomine kot zgodbo svojega življenja in se jim 
na obrazu zrcali sreča, da je nekomu mar zanje.  
Biti prostovoljka je odločitev, ki ti v enaki meri ali pa še v večji obogati življenje kot obiskovancu samemu.  Vidiš vesel 
obraz, ko te povabi, da sedeš k njemu in z njim deliš  svoj prosti čas.  
»Lažje povem vam, kot svojim domačim. Napisala sem, kaj vse vam moram povedati od najinega zadnjega srečanja 
naprej«, je dejala obiskovanka. 
 Sem njena zaupnica, prijateljica?  
Dober občutek je to.  
Gospa je izgubila partnerja. Ob mojem obisku je prižgala svečo in skupaj sva blažili njeno bolečino ob izgubi. Zahvala 
v solznih očeh je neprecenljiva.  
Katarina, 69 let 
 
 
V prostovoljno delo programa Starejši za starejše sem se vključila zato, da lahko po svojih močeh pomagam starejšim 



                                                                                  
sovaščanom. Moj moto je: Dobro se z dobrim vrača. Vesela sem, ko vidim hvaležnost v njihovih očeh in kako 
poskušajo vsak moj obisk še malo podaljšati 
Albina, 68 let 
 
Sprva sem se obotavljala – saj to ni zame, ne bom zmogla, nisem človek za takšne stvari. Čeprav sem vsak dan na 
Teznu opazovala nezadovoljne ljudi, katerim se nič ne dogaja. Sedijo na klopcah, neproduktivno klepetajo, naveličani 
vsega, z mislimi daleč stran, zaspani... Spraševala sem se, če me to čaka kot upokojenko. Zato sem se odločila 
narediti korak naprej in spraviti Tezenčane na noge. Najprej sem bila vsa panična in v dvomih, ampak se je 
obrestovalo. Odziv je bil neverjeten. Že prvi dan nas je prišlo 17. Sprva so nas opazovali z balkonov in za zavesami 
stanovanj, a na vadbi nas je bilo vsak dan več. Kmalu nas je bilo že čez 30. Na Teznu sem z vadbo »1000 gibov« 
uspela pregnati temne oblake in sivino dolgočasnih dni in sem kot sončen žarek skoz oblake in mavrično obarvano 
pozitivno energijo prinesla nasmeh na ustnice tem ljudem. Od tod tudi ideja za ime naše skupine Šola zdravja - 
Mavrica, ki je danes zelo številčna in štejemo okrog 60 članov. Začela sem z dvomom, zdaj pa mi je kar toplo pri srcu 
in sem vesela in ponosna, da lahko naredim nekaj več za starejše, pa tudi za mlajše, ki jim je mar za zdravje in 
gibanje. 
Erika, 70 let 
 
Že kot dekle sem se rada družila s starejšimi in jim pomagala pri vsakdanjih opravilih. Nagrada je bila obojestranska 
sreča in smeh. Ko sem sama v populaciji starejših, toliko bolj čutim in razumem njihove potrebe, z njimi delim 
izkušnje, srečo, smeh pa tudi žalost. In vsem je jesen življenja lepša. 
Marija, 79 let 
 
Z veseljem se vsako jutro odpravim na vadbo in vsak dan prostovoljno vodim vadbo v drugi skupini. Zato vem kako 
skupine "dihajo" in kaj bi bilo potrebno izboljšati. Z vodji vseh dvanajstih skupin v občini Krško sem redno na vezi in 
dobro sodelujemo. Spoštujemo se in si pomagamo, ker zmoremo in hočemo. Opazila sem, da mi ta vadba zelo koristi 
tako fizično, kot psihično in sem to dejavnost in počutje želela prenesti najprej mojim prijateljicam. Vaje sem jim 
kazala kar doma na terasi in tako se je razširilo po vsej krški občini in celo v kostanjeviški (2 supini). Seveda je za ta 
korak bilo potrebno veliko truda. S pomočjo prvih članic smo izdelali plakate, obvestila in vabila za obveščanje 
občanov o brezplačni vadbi in akcija se je začela. Lokacije za vadbo sem izbrala na bolj vidnih javnih površinah povsod 
po občini. Rezultat tega je 14 skupin z okrog 240 članov in članic, ki vsakodnevno pridno vadimo in se družimo. 
Lansko priznanje in letošnja nagrada Društva Šola zdravja za prostovoljno delo sta dodatni motivator za moje 
nadaljnje predano delo v korist zdravja mnogih občank in občanov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Šola 
zdravja mi je res popestrila življenje. Z veseljem prostovoljno osveščam ljudi, posebej pa, ko v skupinah opazim 
izboljšanje pri gibanju, ravnotežju, tudi psihofizično stanje članov se je precej izboljšalo. To mi je v največje veselje in 
spodbuda za delo naprej, kajti pozitivni rezultati so in bodo tudi naprej. 
Helena, 66 let 
 
Biti prostovoljka mi je v veliko čast in zadovoljstvo. Vesela sem, da starejšim krajanom pomagam lajšati osamljenost, 
jim polepšati dneve in skupaj z njimi reševati različne težave. Vsak kontakt z njimi me vedno znova obogati.  
Manica, 69 let 
 
Pred petimi leti je bila v domu MGC Bistrica nastanjena moja prijateljica, ki ni hotela iz svoje sobe. Ven mi jo je 
uspelo zvabiti le, če sva skupaj prepevali vsaj eno uro. Pri petju so se nama kmalu pridružili še drugi stanovalci. In 
tako je bilo vsak teden, ko sem jo obiskala. Čeprav je medtem prijateljica umrla, v domu še vedno vztrajam in s 
tamkajšnjimi stanovalci pojem še danes. Vsakič je težko začeti, a iz doma odhajam srečna, da sem za ljudi, ki tam 
prebivajo, naredila nekaj lepega. Lani se nismo videli kar šest mesecev in še nihče me ni bil tako vesel, kot stanovalci 
tega doma.« 
A prostovoljnega dela vztrajni gospe Mariki nikoli ne zmanjka. V MGC Bistrica je že velikokrat organizirala tudi 
sprehode za varovance doma, ki so priklenjeni na invalidske vozičke: »Za gibalno ovirane ljudi so dnevi zelo dolgi, v 
naši skupini Šole zdravja pa smo vsi tako gibčni in vedno pripravljeni na akcijo. Zato sem MGC Bistrica predlagala izlet 
z invalidskimi vozički. Za izlet je bilo vedno na voljo šestnajst vozičkov. To je bila enkratna izkušnja, zato smo vztrajali 



                                                                                  
iz meseca v mesec, vse dokler nas niso ustavili znani ukrepi. Z izleti bomo vsekakor nadaljevali tudi v prihodnje, 
kadarkoli bo to mogoče. Nič ni težko, če nekomu polepšamo dan. 
Marika, 79 let 
 
Prostovoljka sem že od mladosti na različnih področjih. Zadnjih 10 let sem našla svoje mesto kot prostovoljka v 
generaciji starejših. Z obiski na domu in pogovorih polepšam dan njim in sebi. Rada sem prostovoljka in bom tudi 
ostala, dokler mi bo služilo zdravje.  
Elizabeta, 81 let 
 
Kljub svojim 82 letom, sem se širjenja skupin Šole zdravja v sevniški občini lotila z veseljem, saj so mi ob strani zvesto 
stale vse naše drage vaditeljice-prostovoljke. Povezuje nas ljubezen do zdravega načina življenja in spoštovanje 
vsakega posameznika v skupini. Če človek velik del svojega življenja preživi za Šolo zdravja, tako kot jaz, potem sem 
srečna, da ljudje to tudi opazijo. Prav vsi člani vseh skupin so mi s svojo zavzetostjo, resnično segli globoko v srce. 
Šola zdravja je ena lepa, zdrava in koristna zgodba, saj nas poleg zdravilnih "1000 gibov" uči, da naša srca odpremo 
drug drugemu, da si svetujemo, da se imamo radi, da smo razigrani kot otroci in da se z vadbe vselej vračamo 
nasmejani in razgibani zavedajoč se, da smo naredili zares veliko za svoje zdravje. Življenje piše zgodbo zdravih in 
srečnih ljudi. 
Marija, 82 let 
 
Do upokojitve sem več dajala kot prejemala. S prostovoljnim delom s starejšimi pa več prejemam kot dajem. Širim 
svojo socialno mrežo s srečevanjem svojih krajanov in ekipo prostovoljk, iz poslušanja in pogovorov z njimi polnim 
svoje življenjske baterije in vesela sem, da del te energije lahko podarjam drugim. 
Cvetka, 75 let 
 
Z organiziranim prostovoljskim delom s starejšimi sem se prvič srečala po upokojitvi in smrti moža, ko sem bila 
povabljena v ekipo prostovoljk v programu Starejši za starejše v krajevnem DU. Oborožena z osnovnimi 
informacijami o vsebini prostovoljskega dela sem pred dobrimi desetimi leti s strahom opravila prve obiske pri 
starejših krajanih, ki jih v večini nisem poznala, vendar sem z njimi hitro vzpostavila pristne odnose. Veseli so mojih 
obiskov (želeli bi še pogostejše) in telefonskih razgovorov. Po vsakem kontaktu z njimi čutim našo povezanost. Srečna 
sem, ker s svojim delom pomagam drugim in sebi.  
Manca, 72 let  
 
Če se ozrem proti začetkom, lahko čutim le neizmerno zadovoljstvo, da je z našo vztrajnostjo določen projekt zares 
zaživel. Tu nimam v mislih le svojih zaslug, saj se ob nastajanju projekta skupaj učimo prav vsi vpleteni tako, da nam 
marsikaj uspe tudi povsem spontano. Zato sem ponosna prav na vse članice »oranžnega kroga«. Delujem kot 
prostovoljka! Prostovoljstvo pa je zame – POGUM – DAR – POTREBA - HVALEŽNOST! Tukaj se najdem in ne 
razmišljam o stvareh, ki so se zgodile, pomembno je le, da dosežemo pričakovane rezultate in tega se zavedajo tudi 
vsi ostali člani in članice skupine. Zame osebno pa sta vadba in vodenje skupine postala način življenja. 
Minka, 70 let 
 
Z veseljem sem uvajala nove skupine, ker sem tako spoznavala nove prijetne ljudi in pridobivala nove prijatelje. 
Največ pa mi pomeni, da je moje delo obrodilo sadove in se telovadba 1000 gibov širi naprej. 
Dragica, 68 let 
 
Ko nekaj začnem, to želim tudi izpeljati do konca, saj do tega čutim veliko odgovornost. Včasih se človek povsem 
naivno vrže v nekaj preprosto zato, ker ga to veseli. So pa tudi trenutki, kadar vse skupaj ni videti tako zelo veselo in 
preprosto. Tudi samo življenje je večni izziv. Vaje "1000 gibov" imam zelo rada, saj jih izvajamo zjutraj in na svežem 
zraku. Tudi pred tem sem že veliko telovadila in hodila na sprehode. A ob mojih pohodih v hribe so me spremljale 
tudi številne nevšečnosti (potenje, zadihanost, utrujenost …). Odkar se udeležujem naše jutranje telovadbe, tega ni 
več. Na njej namreč veliko pozornosti posvečamo usklajenosti gibanja in dihanja. Rada bi, da bi čim več ljudi 
razumelo, da pri tej telovadbi svojega truda ne vlagamo v nekaj nemogočega, saj tudi z malimi koraki lahko veliko 



                                                                                  
naredimo za naše boljše počutje. Ko pa vse to povežemo še s prijetnim druženjem, se vsak naš novi dan prične zares 
pozitivno in veselo. 
Jožica, 68 let 
 
Kot prostovoljka mi je v veliko veselje voditi telovadbo. Že kot otrok sem rada telovadila. Tudi poklic sem opravljala 
tak, kjer je bilo veliko gibanja in ustvarjalnosti. Voditi sem začela leta 2013, če ni bilo voditeljice. Kmalu smo se 3 
članice dogovorile, da vsaka vodi en teden. Ni mi nerodno voditi in ne odveč, je pa obveznost. 
Ema, 68 let 
 
Kadar letujemo v upokojenskem hotelu Delfin v Izoli, vedno vodim jutranjo telovadbo. Objavim na oglasni deski, da 
bo jutranja telovadba in je udeležencev vsako jutro več. Nekateri niti ne pridejo na teraso za hotelom, ampak 
telovadijo na svojih balkonih. Tudi na upokojenskih potovanjih po tujini, predvsem pa na letovanjih po Dalmaciji 
organiziram jutranjo vadbo 1000 gibov. Pred tremi leti sem neko jutro v Komiži na Visu vodil vadbo v slovenščini, 
hrvaščini, nemščini in angleščini. Potem je vedno veliko vprašanj, na katera z veseljem in podrobno odgovarjam ter 
udeležence spodbujam k ustanavljanju novih skupin tudi na njihovem koncu, kjerkoli že živijo. Redko se še najde kdo, 
ki ne bi poznal "oranževcev". Takim v roke potisnem vse razpoložljivo gradivo in jim slikovito, iz lastnih izkušenj 
opišem, kako koristna je Šola zdravja. 
Matjaž, 70 let 
  
Za Majdo pravijo, da je oseba, ki dela s srcem in dobronamerno, da je vedno pripravljena sodelovati pri dogodkih 
dobrodelnega in prostovoljnega značaja in pri tem spodbuja tudi druge sošolce. Na vprašanje, kako ji to uspeva, 
skromno odgovarja: "Ne vem, lahko rečem le, da mi to ni težko, temveč v veselje. Namreč, rada delam z ljudmi. 
Nikoli se nisem sama javila, da bi prevzela organizacijo skupine, skupinskih srečanj, kakšnih pohodov in podobno. 
Drugi člani me predlagajo in spodbujajo. Meni to ni bil nikoli problem, saj rada opravljam dobronamerna dela." 
Majda, 60 let 
 
 
 
 


