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UVOD V PROJEKT   
 

V projektu Funmilies sodeluje pet partnerjev: Madžarska (BAIS), Grčija (ANCE), Italija 

(CSC), Bolgarija (ABS) in Slovenija (Slovenska UTŽO). 

 

Projekt koordinira ANCE iz Grčije. 

 

Projekt Funmilies zadeva tako mlajše kot starejše v starosti 12 do 25 let oziroma od 65 do 

84 let, njihove značilnosti in nagnjenja do posameznih športov, vprašanje oblik 

medgeneracijskega športa (kontaktne cone), ki bi jih bilo moč izboljšati, ustanoviti in 

spodbujati v državah projektnih partnerjev.  

 

Ta projektni intelektualni izdelek vsebuje podatke nacionalnih poročil, utemeljene na 

nacionalnem anketnem raziskovanju o pripravljenosti za uvajanje  medgeneracijskih 

športov za zdravo staranje.  

 

V ta namen je odgovorna projektna partnerica Slovenska univerza za tretje življenjsko 

obdobje  

(1) partnerjem predstavila vrsto študij na področju športov in medgeneracijskega 

izobraževanja in učenja;   

(2) priravila Smernice za raziskovanje projektnih partnerjev, ki vsebujejo temeljna 

pravila za vodenje intervjujev. Govor je tam tudi o etičnih vprašanjih raziskovanja, 

zasebnosti, zaupnosti in soglasjih udeležencev. Smernice vsebujejo tudi podrobno 

razlago strukture nacionalnih poročil, priloge, obrazce za izpolnjevanje.   

(3) razvila je raziskovalni anketni vprašalnik, s katerim so v svoji državi partnerji vodili 

anketiranje o pripravljenosti za uvajanje medgeneracijskih športnih dejavnosti za 

zdravo staranje; 

(4)  na temelju rezultatov nacionalnih raziskovalnih anket je oblikovala to Sestavljeno 

evropsko raziskovalno poročilo, ki se nanaša na države projektnih partnerjev.  
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ANKETNO RAZISKOVANJE O PRIPRAVLJENOSTI ZA UVAJANJE 
MEDGENERACIJSKIH ŠPORTOV  
 

UVOD  

Projekt Funmilies -raziskovalna anketa je bistven del projekta- je namenjen  pregledu 

obstoječih kontaktnih con za medgeneracijski šport in ugotavljanju, kateri športi bi 

ustrezali mladim in starejšim hkrati upoštevajoč   

(1) športne tradicije, pa tudi razvoj odnosa do telesne kulture v državah projektnih 

partnerjev in  

(2) vseživljenjske izkušnje mladih in starejših generacij ter njihova nagnjena do 

posameznih športov. 

 

Raziskovalni anketni vprašalnik  o pripravljenosti za uvajanje medgeneracijskih športov je 

zajel tako mlade kot stare. Za obe starostni skupini smo uporabili isti vprašalnik, zato je 

bila navedba starosti nujna in obvezna, četudi so nekateri intervjuvanci posamezna 

vprašanja lahko preskočili.  

 

To raziskovalno anketiranje je utemeljeno na kompilaciji podatkov, ki so jih v svojih 

državah pridobili projektni partnerji. Rezultati občasno ne ustrezajo  nacionalnim 

rezultatom, pa vendar zbrani podatki dajejo splošen pogled na šport in pripravljenost za 

uvajanje medgeneracijskih športov v evropskih državah projektnih partnerjev. 

To sestavljeno poročilo obravnava process raziskovanja, podatke o ugotovitvah, ki jih 

intepretiramo kot priporočila.  

 

KONCEPTUALNO OZADJE IN UTEMELJITEV  
 

Ključne besede in koncepti:  generacije, medgeneracijski dialog, kontaktne cone, 

družina, športni klub, medegeneracijsko učenje, medgeneracijske športne dejavnosti, 

osebnostna rast, medgeneracijske vezi. 

 

To konceptualno ozadje je mišljeno kot pomoč raziskovalcem, da si lahko pridobijo širšo 

sliko o temi raziskovanja, z namenom, da bi raziskovalno anketo bolje vodili. Pomembno 

je, da raziskovalci razumejo, kaj so medgeneracijske športne dejavnosti, pri čemer te niso 

pomembne same zase, marveč so pomembne za vzpostavljanje dialoga med generacijami 
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in tkanja vezi med njimi. Namreč, medgeneracijski športi pomenijo dajanje, dajanje drug 

drugemu, pri čemer dajanje pomeni, da se zavedamo, kaj drugi pogtrebuje, kaj ga zanima 

in da hkrati branimo skupne interese. Mladi in starejši svoje psiho-socialne  potrebe 

zadovoljujejo v skupnostnih strukturah kot so denimo družina, klubi, socialne prakse itd., 

če si želijo osebnostno rasti (pridobiti znanje, spretnosti, doživljati pozitivna čustva). 

 

Posamezne študije temeljijo na teorijah različnih ved in na različnih konceptih. Eden od 

nedavno formuliranih konceptov, ki ustrezajo našemu namenu, je koncept kontaktnih con 

ali območij. Medgeneracijske kontaktne cone so opredeljene kot prostorska žarišča za 

različne generacije, ki se tam srečujejo, komunicirajo, gradijo vredne odnose (npr. 

zaupanje in prijateljstvo) in, če tako želijo, delajo skupaj v dobro skupnosti, rešujejo 

njena vprašanja.1 Koncept kontaktnih con pomeni generiranje in regeneriranje 

skupnostnega življenja. Tudi družina je takšna skupnost - a kontaktne cone so lahko tudi 

parki in rekrecijske površine, kjer lahko praktiki vseh vrst, raziskovalci, trenerji ta 

koncept integrirajo v svoje delo. Trenerji morajo ustvariti vredna in učinkovita 

medgeneracijska okolja.  

  

GENERACIJE IN ZAKAJ JIH JE TREBA ZDRUŽEVATI   
 
Francoski mislec Michel Onfray trdi, da današnje družbe sovražijo preteklost, kar je 

preteklost, ni cenjeno. Starejši zavirajo hitrost poteka zgodovine, mladi, nasprotno, drvijo 

dalje. Morda so danes generacije bolj avtonomne v primerjavi s preteklostjo, a njihova 

večja avtonomnost in svoboda vodita v izgubljanje občutka dolga do prejšnjih generacij in 

občutljivosti za prihodnje generacije. Družba se vse bolj fragmentira na vseh področjih 

družbenega življenja.   

 

Generacije obstajajo, ker jih nekaj strukturira, denimo, njim lastne posebne izkušnje. 

Generacije imajo lahko skupne značilnosti, ni pa njuno, da jih imajo. Skupne značilnosti 

oblikujejo organiziran medgeneracijski dialog znotraj kontaktnih con, pri čemer se gradi 

potrebno medgeneracijsko sodelovanje.  

 

                                                           
1  Kaplan, M. et al. (eds.) 2020 Intergenerational Contact Zones. Place-based Strategies for 
Promoting Social Inclusion and Belonging. New York: Routledge. Francis and Taylor Groups.  
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Pogostno prepričanje je, da mlade druženje s starejšimi ne zanima, da starejše  zanimajo 

le njihove lastne drobne potrebe, da se mladi tem ne morejo zavezati. Toda če 

generacijam damo možnost, da skupaj ustvarjajo, da prejemajo od drugih generacij, da 

zadovoljujejo skupne interese, je drugače. Dajanje in prejemanje ustvarjata odnose in 

socialne vezi.  

 

Ker se danes družba vse bolj fragmentira, je težje vzpostaviti naravni medgeneracijski 

dialog. Organiziran medgeneracijski dialog in medgeneracijske prakse namensko in 

smiselno združujejo generacije. Tedaj je vprašanje, kako, saj je združevanje odvisno od 

dobre volje, znanja o generacijah in od tega ali obstoja ponudba medgeneracijskih 

športnih dejavnosti.    

 

Generacije se morajo spoznati, kajti druga od druge se imajo veliko naučiti, to pa je 

najlaže doseči, če so procesi v skupnosti ustvarjalni, če znotraj skupnosti sodelujejo vsi. 

To velja tudi za družine, seveda.   

 

Učenje v poznejših letih življenja in medgeneracisjko učenje spreminjata življenja 

posameznikov in starejših, utrjujeta vezi znotraj medgeneracijskih skupnosti , tj. družin, 

ki so naravna medgeneracijska skupnost.   

 

Še več, dejavno staranje, ki zanj velja, da je naboljša politična vizija starosti, pomeni, da 

morajo starejši ostati v stalnem stiku in sodelovanju z mlajšimi generacijami. Težko si 

zamislimo starejše odrezane od drugih generacij, osredotočene le na dom in socialno 

omrežje vrstnikov, ki se nenehno oža.   

  

GENERACIJE IN NJIHOVE ŠPORTNE DEJAVNOSTI/ŠPORTI  
 

Športne dejavnosti/ športi so proces, kjer so razmerja med različnimi pojavi dinamična in 

skozi dalj časa (Coakley, 1993). Nadaljevanje športnih dejavnosti je  odvisno od zmožnosti 

mlade osebe in njenih psiho-socialnih potreb v skupnostnih strukturah, odvisno od tega ali 

si še želijo osebnostno rasti. Pri mladih do opustitve posamezne športne dejavnosti pride 

kot psoledica nekaterih okoliščin in dogodkov, ki jim sprožajo negativna čustva. Še več, do 

opustive prihaja pod vplivom nekaterih bistvenih ali tranzicijskih dogodkov v njihovem 

življenju, lahko pa tudi pod vplivom vrstnikov ali odraslih, ki so jim vzor. Športne 
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dejavnosti lahko močno upadejo, ko se mladi prvič zaposlijo, ali pričnejo živeti 

samostojno, proč od staršev, v času prehoda iz primarne v sekundarno socializacijo in v 

času novih kulturnih vplivov v tem prehodnem obdobju.  

 

Mladi  bi se radi vključili v medgeneracijske športne dejavnosti, a vsi ne morejo enako 

svobodno izbirati dejavnosti ali z njimi nadaljevati. Velikokrat opustijo dejavnosti, če so 

starši mnenja, da njihove športne dejavnosti negativno vplivajo na uspeh v šoli, ali kadar 

motijo družinsko življenje.  

 

Starejši so v starostnih kategorijah, ki so v vseh državah projektnih partnerjev športno 

najmanj dejavne. Zlahka obsedijo zaradi stereotipov in slabšalnih pogledov na starost, 

zaradi zdravstvenega stanja ali socialne izolacije. Temu navkljub pa imajo potrebe in 

pričakovanja. Ne le, da so starejši športno manj dejavni, tudi če so dejavni, so dejavni na 

drugačen način. Radi imajo strukturirane in institucionalizirane športne dejavnosti. 

Njihova ljubezen do športa ni omejena le na posamezne športe, odvisna je od njihove 

športne preteklosti. Vzdrževanje zdravja in preprečevanje izgube avtonomnosti lahko 

starejše navede, da se vključijo v športne dejavnosti.   

 

Še več, v mnogih evropskih državah je ponudba športnih dejavnosti za starejše redka. Gre 

za ponudbo, ki upošteva njihove specifične in osebne potrebe.   

 

Po drugi strani pa v nekaterih evropskih državah šport pojmujejo kot področje otrok in 

mladih, podobno kot verjamejo, da so računalniško programiranje in digitalne spretnosti 

za mlade, in če je le mogoče, fante. V današnji fragmentirani post-moderni družbi 

obstojajo različni prepadi. Ne le en prepad, prepadov je več.  

 

Starejši ne želijo, da bi jih videli kot stare, zato je dobro, če uvedemo medgeneracijske 

športe. Da bi to bilo mogoče, morajo obstajati športi, motivi, kontakti, teme in to ne le 

občasno, marveč skozi daljše obdobje. Takšne dejavnosti niso samo prijetne, 

transformirajo vezi med generacijami. Tako jih ni moč voditi kot posamične dogodke ali 

kratkotrajne dejavnosti.  
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PREDMET RAZISKOVANJA, CILJNE SKUPINE, CILJI, SMOTRI IN 
NAMEN ŠTUDIJE   
 

PREDMET RAZISKOVANJA 
Generacije, naj bodo mlade ali stare, imajo svoje značilnosti in svoja specifična športna 

nagnjenja, ki so predmet te raziskovalne ankete. Treba je bilo raziskati nagnjena starejših 

in mlajših in kje se prekrivajo. Spoznanja o tem bodo vodila v priporočila ter oblikovanje 

medgeneracijskih praks. Kultuno ozadje (športi, športne tradicije in odnos do telesne 

kulture) v posameznih evropskih državah smo upoštevali in na tem temelju interpretirali 

rezultate raziskovalne ankete.  

  

CILJNE SKUPINE  
Raziskovalna anketa je zajela mlade in starejše, od 12-25 let oziroma od 65 do 84 let 

starosti. Raziskovali smo njihovo pripravljenost, da se vključijo v medgeneracijske športne 

dejavnosti in medgeneracijske oblike športa v družini in skupnostih (kontaktne cone). 

Njihovo pripravljenost smo preučevali z različnih vidikov.   

(1) Raziskovali smo, kako ciljne skupine gledajo na medgeneracijski šport in kakšna sta 

ponudba organiziranih medgeneracijskih športnih dejavnosti in odnos do telesne 

kulture v državah projektnih partnerjev.  

(2) Raziskovali smo interakcijo med različnimi dejavniki, ki vplivajo na mlade ali stare 

generacije različnih starosti ter nagnjenost ciljnih skupin do športnih dejavnosti; 

začetno vključevanje v športno dejavnost, opuščanje dejavnosti, ponovno 

vključevanje v posamezno dejavnost (prioritete staršev, njihova socio-

profesionalna statusna kategorija, pripadnost družbenemu razredu,  družbeno 

priznanje, želja po uspehu, pripadanju, osebnostna rast, vzorniki, ključni dogodki, 

tranzicija med primarno in sekundarno socializacijo, pri starejših pa tudi odpor do 

vsiljene jim identitete,  zdravstveno stanje, nagnjenja do posameznih športov, ki 

so jih gojili skozi življenje, strah pred izgubo avtonomnosti).  

(3) Raziskovali smo najbolj priljubljene športne dejavnosti mladih in starejših različnih 

starostnih skupin.   

(4) Raziskovali smo motive mladih in starejših za redno srečevanje na področju 

medgeneracijskih športov.  

(5) Preučevali smo strategije za vzpostavitev ali ponovno vzpostavitev trajnega stika 

med generacijami v družinah ob pomoči športnih dejavnosti in oblik.  
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(6) Raziskovali smo, kakšno predhodno znanje in izkušnje imajo mladi in stari z 

gradnjo in vzdrževanjem medgeneracijskih športnih dejavnosti in oblik.  

 

CILJI  
To sestavljeno evropsko poročilo poroča o naslednjih ciljih anketiranja:  

- ugotoviti, kateri športi obstojajo v državah projektnih partnerjev, 

- spoznati odnos do telesne kulture in razvoj tega odnosa skozi stoletja,  

- preučiti preference mladih glede športnih dejavnosti, 

- preučiti preference starih glede športnih dejavnosti, 

- pregledati dobre prakse na področju medgeneracijskega športa, 

- ugotoviti možnosti za razvoj oblik in vsebin medgeneracijskih športnih         

- dejavnosti.  

 

SMOTRI  
To anketiranje je imelo več smotrov:  

- preučiti razvoj odnosa do telesne kulture in športne tradicije v partnerskih 

državah,  

- preučiti današnje dojemanje in ponudbo medgeneracijskih športnih dejavnosti v 

državah projektnih partnerjev, 

- preučiti vpletenost mladih in starejših v športne dejavnosti in njihove preference, 

- preučiti motive starejših in mladih za vključitev v medgeneracijske športne 

dejavnosti,  

- prepoznati športne dejavnosti, ki bi lahko bile temeljne dejavnosti pri 

vzpostavljanju medgeneracijskih športnih dejavnosti v družinah in drugih 

skupnostih ob upoštevanju preferenc posameznih generacij,  

- pregledati obstoječo ponudbo medgeneracijskega športa, 

- postaviti temelje/strategije za razvoj oblik in vsebin medgeneracijskih športnih 

dejavnosti znotraj družin ali drugih skupnosti, ki zadovoljujejo potrebe mladih in 

starejših generacij,  

- boljšati zavest o vlogi in namenu medgeneracijskega športa ob upoštevanju  

predhodnega znanja in izkušenj mladih in starejših.   
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stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti 
odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 

 

NAMEN  RAZISKAVE 
Izhajajoč iz rezultatov anketiranja bodo ponudniki športnih dejavnosti lahko 

konceptualizirali svoje medgeneracijske športne dejavnosti. Ponudniki bodo pri tem imeli 

v mislih komplementarne zmožnosti generacij, dejavnosti, pa tudi njihovo vlogo pri 

ustvarjanju in utrjevanju medgeneracijskih vezi. Rezultate bodo lahko uporabili pri 

odločanju za to ali ono dejavnost, oblikovanju programa dejavnosti, strukturiranju 

dejavnosti, krepitvi zavesti o njihovem lastnem poslanstvu in poslanstvu takšnih 

programov.   
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METODOLOGIJA   
 

OPIS METOD 
Pred nastakom tega sestavljenega poročila je bilo narejenih več korakov. Nekatere je za 

vse partnerje opravila Slovenska UTŽO z deduktivnim raziskovanjem literature. Razvila je 

anketni vprašalnik, s katerim je izvedla poskusno anketriranje. Podatke so partnerji 

zbirali od vnaprej definiranih skupin anketirancev, da bi tako izmerili odnos in obnašanje  

generacij glede medgeneracijskega športa. Uporabljeni anketni vprašalnik je bil predvsem  

kvantitativne, pa tudi kvalitativne narave. Kadar je bilo anketiranje individualno po Zoom-

u, so posamezni raziskovalci lahko postavljali tudi podvprašanja. Na koncu vprašalnika pa 

so iskali odgovore na dve kvalitativni in odprti vprašanji. Raziskovalna anketa je zajela 

vzorec skrbno izbranih vprašancev. Raziskovalci so poskrbeli za zasebnost in zaupnost 

raziskave. V ta namen je Slovenska UTŽO dala ustrezna navodila v Smernicah za 

raziskovalce, ki jih je pripravila za to raziskavo.  

 

ZBIRANJE PODATKOV  
Podatke so raziskovalci zbirali v enem, do največ dveh srečanjih, individualno po Zoom-u, 

ali pa so vprašalnik razposlali v pisni obliki vprašancem, ki znajo angleško. V Italiji in 

Sloveniji so nekatere ankete opravili tudi po telefonu, izjemoma tudi iz oči v oči ob 

upoštevanju fizične razdalje in drugih ukrepov COVID. Trajanje je bilo ocenjeno na 90 

minut, v enem ali dveh srečanjih po 45 minut, odvisno od koncentracije vprašanca. 

Anketna vprašanja so bila prevedena v grščino, italijanščino, bolgarščino. Kadar je bilo 

zadoščeno ukrepom COVID, so raziskovalci anketo izvedli tudi iz oči v oči.  

 

HIPOTEZE 
V tej raziskavi je osem hipotez, ki se združujejo v štirih raziskovalnih vprašanjih.   

  

Hipoteza 1 

V večini držav projektnih partnerjev medgeneracijski šport dojemajo predvsem kot 

športne dejavnosti in ne kot učenje generacij o sebi in drugih in vzdrževanje vezi med 

njimi. 
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Hipoteza 2 

V večini držav projektnih partnerjev so mnenja, da medgeneracijske športne dejavnosti 

niso mogoče zaradi razkoraka med zmožnostmi in nagnjenji do športa med posameznimi 

generacijami.  

 

Hipoteza 3 

Mlade in starejše generacije so pod vplivom interakcije različnih dejavnikov, ki vplivajo na 

njihovo vpletenost v šport skozi življenje.  

 

Hipoteza 4 

Mlade in starejše generacije imajo psiho-socialne potrebe, ki jih motivirajo, da se 

vključijo v športne dejavnosti. 

 

Hipoteza 5  

Nekatere najljubše športne dejavnosti mladih in starejših se prekrivajo.  

 

Hipoteza 6 

Medgeneracijskih športnih dejavnosti v državah projektnih partnerjev ni dovolj.   

 

Hipoteza 7 

Nove medgeneracijske športne dejavnosti morajo temeljiti na že obstoječi ponudbi in  

športnih preferencah, ki se prekrivajo v danem okolju in danih kontaktnih conah.  

 

Hipoteza 8 

Nove medgeneracijske športne dejavnosti morajo utrjevati generacijske vezi in krepiti 

ozavešenost javnosti.   

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskava temelji na štirih raziskovalnih vprašanjih. 

(1) Kako generacije in športne dejavnosti dojemajo in ponujajo v državah projektnih 

partnerjev? 

(2) V katere športe so mlade in starejše generacije vključene in zakaj?  

Kdo/kaj je vplivalo na izbor dejavnosti skozi življenje do sedaj? 
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(3) Kakšni so motivi mladih in starejših generacij za vpletenost v posamezne športe? 

(4) Katere športne dejavnosti in oblike medgeneracijskega učenja lahko v družinah 

omogočijo združevanje generacij in vzdrževanje odnosov med njimi? 

  

REZULTATI RAZISKAVE, ANALIZA IN INTERPRETACIJA UGOTOVITEV 
  

ŠPORT V DRŽAVAH PROJEKTNIH PARTNERJEV  
Šport je navzoč v vseh državah projektnih partnerjev, a med državami so velike razlike, ki 

izhajajo iz tradicije, iz preteklosti in sodobnih vladnih političnih odločitev. Športne 

politike in strategije imajo nacionalno, kakor tudi evropsko pravno podlago.  

 

Na Madžarskem šport obravnavajo kot nacionalno strategijo in strateški sektor vse od leta 

2010 dalje. Vlada politično in finančno podporo namenja elitnemu športu, ki pa prav malo 

vpliva na telesne dejavnosti Madžarov. Javne pobude, ki se nanašajo na udeležbo 

državljanov v fizičnih dejavnostih, niso številne. Spodbujanje medgeneracisjskih športnih 

dejavnosti je bilo doslej zanemarjeno in na to področje se ni posegalo. 

 

V zadnjih desetletjih so v Grčiji vključevali šport v grško kulturo, pri čemer so pritegnili 

več tisoč navdušenih posameznikov k individualnemu in kolektivnemu športu, denimo 

nogometu in rokometu. Ranljive družbene skupine, med njimi starejši, imajo omejene 

možnosti, da se vključijo v kakšen šport, kar gre z roko v roki z drugimi omejitvami, s 

katerimi se te skupine srečujejo tudi drugod, denimo v izobraževanju, zdravstvu, 

socialnem varstvu itd.  

 

Slabšalni družbeni stereotipi o starejših starejšim preprečujejo, da bi se z veseljem 

vključili v športne dejavnosti.   

 

Tako kot Grčija, Bolgarija, se tudi Slovenija in Italija do neke mere posvečata športu, 

četudi je zgodovina športa v teh državah različna.   
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RAZVOJ ODNOSA DO TELESNE KULTURE IN ZDAJŠNJE DOJEMANJE ŠPORTA V 
PARTNERSKIH DRŽAVAH  
Razvoj odnosa do telesne kulture se gradi vsaj v nekaterih državah že skozi stoletja. V 

nekaterih državah se organiziran šport razvija že od srednjega veka dalje (Bolgarija, 

Slovenija).  

 

Zdi se, da ta zgodnji razvoj organiziranega športa še danes vpliva na izbiro športnih 

dejavnosti in na splošno dojemanje športa v evropskih državah projektnih partnerjev. V 

sodobnih evropskih družbah je šport podrejen pravilom, ta pa so zapisana v državnih 

dokumentih in strategijah in so pod vplivom evropskih dokumentov. Ti dokumenti zrcalijo 

položaj športa v državi ali stanje, ki bi si ga na področju športa želeli.  

 

Madžarska  

Vizija športa 21. stoletja je zajeta v Nacionalni strategiji športa iz leta 2007. Madžari naj 

ne bi bili “športen narod«, marveč tudi »narod, ki goji šport«. Domala vsi naj bi »imeli 

pravico do športa, pravico, ki jo zagotavlja država, ne glede na to ali gre za tekmovalni 

šport, prostočasni šport, šport dijakov in študentov, šport oseb s hendikapom ali 

preventivni šport za ohranjanje zdravja«. Kljub temu zadovoljivo stopnjo fizičnih 

dejavnosti dosega le malo Madžarov. Vse do danes so Madžari osredotočeni na elitne 

športe peščice.  

 

Grčija 

 Šport se v Grčiji prične z igrami za prebivalce, ki naj bi se ob igrah odpočili od trdega 

dela. Športna tradicija je v Grčiji zdaleč ena najstarejših na svetu. Začetki segajo v davna 

leta pred n. št.. Takrat so se v Olimpiji odvijale prve Panhelenske  igre. Spomin na staro 

grško tradicijo športa je zapisan v ruševinah Olimpije in drugih starogrških mest, kakor 

tudi na umetnostnih predmetih, n. pr. v minojsko-mekenskih freskah  (iz leta 1500 pred n. 

št.) in v odlomkih Homerjeve Iliade. Četudi so javne igre povezovali s podobami politične 

in družbene elite tistega časa, so bile igre dostopne vsem svobodnjakom. V sodobnem času 

je Grčija znova pridobila vlogo športne države, odkar je leta 1896 gostila prve mednarodne 

olimpijske igre.   

 

Italija 

Italija ima dolgo tradicijo organiziranega športa še iz časov pred 5. oktobrom 1861, ko je 

Giuseppe Garibaldi združil različne entitete; Francoze, Poljake, Nemce ter pripadnike 
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drugih narodov. Seveda pa so na današnjem italijanskem ozemlju bile navzoče tudi igre za 

tiste, ki so trdo delali. Organiziran šport se prične s fašizmom. Danes CONI nudi 

organizacijsko, finančno, tehnično ter menedžersko podporo športnim organizacijam in s 

tem zagotavlja razvoj celotnega športnega sistema. Športna praksa se je v Italiji leta dolgo 

počasi razvijala. Njene značilnosti so se spreminjale skozi čas. V letu 2019 je tako bilo 21 

miljonov Italijanov nenehno ali občasno vključenih v športne dejavnosti, med njimi je bilo 

40% žensk. Število tistih, ki se malo gibljejo, se je znižalo od 38,1% na 35,9%. 

 

Slovenija 

Na današnjem slovenskem ozemlju ima šport dolgo tradicijo. V 19. stoletju se je pričel 

odvijati v društvih. Potekale so dejavnosti, ki so jih poznali že v srednjem veku; balinanje, 

streljanje, jahanje in nekatere nove dejavnosti. V 19. stoletju so nastala družbena 

gibanja, desničarske katoliške narave in spet druga, levičarska. Športne dejavnosti so se 

razvile kot način življenja in spodbujanja solidarnosti. Sredi avstro-slovenskega in italo-

slovenskega dualizma so se razvile sodobne oblike telesne kulture, gimnastike, 

planinarjenja, kolesarjenja, veslanja, pri čemer so športniki pogosto bili tudi politično 

angažirani. Danes je šport zelo popularen v Sloveniji in tudi množičen. Tako kot na 

Madžarskem, tudi v Sloveniji ponosno gojijo  elitne športe, nekakšno idealizirano sliko 

družbe.  

 

Bolgarija 

V Bolgariji ima šport dolgotrajno tradicijo, ki se je pričela že srednjem veku.  Podobno kot 

Slovenci tudi Bolgari in Madžari v srednjem veku pričnejo jahati. Danes je Bolgarija 

vključena v tekmovalni šport dvigovanja uteži, ritmično gimanstiko itd. V Bolgariji je šport 

dokaj priljubljen pri mladih. Včasih je bil del bolgarske kulture. Bolgari imajo radi šport, 

predvsem nogomet, rokomet, tenis itd. Na žalost pa je pri tistih, ki so starejši od 30 let, 

šport manj popularen. Srednje stari so glavnina delovne sile in so tako manj telesno 

dejavni. Težnja k   nedejavnosti še posebej velja za starejše od 65 let.  

 

PRAVNA PODLAGA RAZVOJA OBLIK/ PONUDBE MEDGENERACIJSKIH ŠPORTOV  
 

Madžarska 

V skladu z zakonom o športu iz leta 2004 imajo madžarski državljani ustavno pravico 

vzdrževati najboljše telesno in duševno zdravje. Sodelovanje v športu in telesnih 



 
 
 

 
 

Funmilies - oblike medgeneracijskega športa za zdravo staranje 
Številka projekta: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

16 
 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo 
stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti 
odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 

 

dejavnostih je pomembno za varovanje zdravja (preventiva in rekreacija).        Je tudi 

družbeno koristen način preživljanja prostega časa.  

 

Grčija   

Projekt Funmilies se posveča prej omenjenim vprašanjem in spodbuja sodelovanje v športu 

in telesnih dejavnostih, pri čemer uveljavlja izvajanje priporočila Sveta Evrope za zdravje 

in boljšanje telesnih dejavnosti. Je tudi v skladu z Evropskimi smernicami za telesno 

zdravje, z razpisom za zdrav življenjski slog in v skladu z zaključki Sveta — Zdravo staranje 

skozi življenjski potek  (2012/C 396/02). Spodbuja družbeno vključevanje skupine, ki je 

navadno družbeno izključena, to je skupina oseb nad 65 let v šport. 

 

Italija 

Z ustavnim zakonom št 3. z dne 18. oktober, 2001, je športni sistem postal del 

italijanskega ustavnega reda. Še več, šport je zaščiten tudi s členoma ustave št. 2 in št. 18 

kot "športna praksa" in neodtujljiva pravica ter kot "športno združevanje v društva", kar 

pomeni svobodno in prostvoljno združevanje posameznikov, ki so pripravljeni izvajati 

športne dejavnosti asociativno, organizirano in bolj ali manj stalno.  

 

V Italiji so zakoni o športu povezani z uvedbo izobraževanja za ženske študentke. Leta 

1946 je bilv Rimu organiziran Prvi nacionalni kongres o športni vzgoji. Takrat je ugledala 

luč okrožnica ministra Gonnelli-ja. Tako je prišlo do uradne uvedbe telesne vzgoje v šole.  

- Leta 1951 so ženske sprejeli k telovadbi v šolah. 

- Leta 1958 nastane Zakonodajna reforma Alda Mora.  

- Leta 1974 so sprejeli dekrete za ustvarjanje športnih dejavnosti šolarjev. 

- Leta 1975 so bile v šolo uvedene Mladinske igre.  

 

Nacionalni Olimpijski odbor CONI je vladno telo, ki ureja športno gibanje v Italiji. 

 

Slovenija 

Šport in športna vzgoja sta zajeta v Nacionalni strategiji športa. Elitni športi so postali zelo 

popularni. Ljudje jih gojijo sleherni dan in številni medgeneracijski dogodki so organizirani 

v Sloveniji. Organizirajo jih nevladne organizacije.  
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OPIS VZORCA 
Sestavljeni rezultati raziskovalne ankete izvedene v državah projektnih partnerjev  - analiza in 
interpretacija ugotovitev 
 
Število in spol vprašancev v skupinah pod 25 let in nad 65 let  
 
 

 
GRAF 1 

 

115 intervjujev (100 %) je bilo izvedenih v državah projektnih partnerjev (HU, GR, IT, Sl, 

BG), od tega   

73 intervjuvancev (63,5 %) je bilo ženskega spola  

42 intervjuvancev (36,5 %) je bilo moškega spola 

 

V skupini -25  

64 % je bilo vprašank    

36 %je bilo vprašancev 

 

V skupini 65+  

62,5 % je bilo vprašank 

37,5 % je bilo vprašancev 

 

V obeh starostnih skupinah so bile vprašanke številčnejše, kar je bilo pričakovano. 

Ženske so večinoma manj obrambne od moških in na splošno manj zaskrbljene 

glede svojih sposobnosti. Poleg tega je do 65. leta starosti število moških in žensk 
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bolj ali manj enako. To razmerje se kasneje spremeni v korist žensk, kar morda 

razloži večje število starejših anketrirank. 

        

Izobrazba, zaključen študij 

 
GRAF 2 

 

V starostni skupini -25   

62,5 % je bilo vpisanih v univerzitetni študij ali pa je univerzitetni študij končalo. 

Na Madžarskem in v Grčiji je bila večina mladih anketirancev univerzitetno izobraženih 

(približno 90 % od skupnega števila mladih anketirancev), v Italiji pa je delež univerzitetno 

izobraženih mladih anketirancev znašal le 36 % in v Bolgariji 54,5 % vprašanih mladih. 

 

Delež gimnazijcev je bil 23,0 %.   

Delež osnovnošolcev je bil 9 % od celotnega števila intervjuvancev v tej starostni skupini. 

Večina intervjuvanih osnovnošolcev je bilo iz Bolgarije.  

V primerjavi s skupino mladih se je 

 

starostna skupina 65+ oblikovala takole:  

Univerzitetni študij je zaključilo 48 % anketirancev.  

V Sloveniji je bil delež teh najvišji (81,8 %) od celotnega števila anketiranih starejših. V 

Bolgariji je bil delež univerzitetno izobraženih 30 % od celotnega števila anketiranih 

starejših. 
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Razlika je v deležu univerzitetno izobraženih mladih (62,5 %), starejših enako 

izobraženih anketirancev pa je (48 %). Razlika je bila pričakovana iz več razlogov. 

Na splošno so po evropskih statistikah starejši od 65 let formalno manj izobraženi 

kot mlajši, drugi razlog pa je, da so bili večinoma mladi še vedno v teku 

formalnega izobraževanja v nasprotju s starejšimi.  

 

Poklic/ služba/status  

 
GRAF 3 

V starostni skupini -25 so bili deleži kakor sledi: 

Študenti vpisani v univerzitetni študij: 34,3 %. Največje število študentov vpisanih v 

univerzitetni študij je bilo na Madžarskem (70 %) in najnižje v Grčiji (4,8 %). Zaposleni: 

32,8 %. Najvišji delež zaposlenih je bil na Madžarskem (50 %) in najnižji v Bolgariji (18,2 

%). Brezposelni: 20,9 %. Brezposelnih anketirancev na Madžarskem in v Sloveniji ni bilo. 

Največji delež mladih brezposelnih anketirancev je bil registriran v Bolgariji (36,4 %). 

Srednješoleci: 7,5 % Otroci: 3%  

 

Medtem pa so bili v skupini 65+ deleži naslednji: upokojeni: 68,8 %. Najvišji delež 

upokojenih je bil v Sloveniji (90,9 %). Sledijo Bolgarija (80 %), Italija (71,5 %), Madžarska 

(60 %). Najnižji delež je bil v Grčiji (40 %). Zaposleni: 20,8 %. Med delom in upokojitvijo: 

8,3 % Brezposelni: 2,1 %  
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Če primerjamo obe starostni skupini so bili v formalne izobraževalne programe 

vključeni le mladi, upokojeni pa so bili le starejši (68,8 %). V starejši starostni 

skupini je bil samo en vprašanec v dinamičnem obdobju med delom in 

upokojitvijo. Pričakovati je, da bo ta status v prihodnje pogostnejši glede na 

spodbujevalne ukrepe za tiste, ki so starejši od 65 let in zaposleni. Delež mlajših 

zaposlenih je bil 32,8 %, kar je več od pričakovanega deleža zaposlenih starejših 

(20,8 %). Mladi in starejši so osvobojeni številnih socialnih vlog, zato je več 

možnosti, da se prav oni vključijo v medgeneracijsko  izobraževanje in šport.  

 

Zakonski stan 

 
GRAF 4 Zakonski stan  

Glede na zakonski stan so podatki za starostni skupini naslednji:  

V starostni skupini -25  

Samski: 79,1%  

V paru: 14.9%  

Drugo: 4,8%  

Poročeni: 1,5%  

 

V starostni skupini 65+  

Poročeni: 62,60%  

Odoveli: 14.6%  

Samski: 8,3%  

V paru: 6.2%  

Ločeni: 6,2%  
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V starostni skupini -25 je bilo 53 % samskih, 14,9 % pa v paru. V Grčiji in Sloveniji je bilo 

100 % mladih vprašancev samskih. 

 

 V starostni skupini 65+ je bil delež poročenih 62,6 %, 4,6 % starejših vprašancev je bilo 

ovdovelih.  

 

Zakonski stan nakazuje razpoložljivost mlajših in starejših, ki naj se srečajo v 

medgeneracijskih  kontaktnih conah. Če so poročeni ali v paru, so morda zasičeni s 

socialnimi vezmi. Položaj v starejši starostni skupini, zlasti položaj žensk, je 

drugačen. Ženske si po upokojitvi želijo razširiti obzorja, medtem ko njihovi možje 

in partnerji ostajajo doma in se zanašajo na čustveno oporo žene. Opustijo svoje 

družbeno življenje in s tem medgeneracijske vezi.  

 

 

 

S kom trenutno živijo vprašanci?  

 
GRAF 5 Sobivanje  

 

V starostni skupini -25  

Družina: 44,8%  

Mati: 22,4%  

Oče: 16,4%  

Bratje in sestre: 13,4%  
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V starostni skupini 65+  

Večina živi z zakoncem (50 %), 27 % jih živi samih, 4 % s partnerjem. 

Drugo: 12,6 %.  

 

Nekateri so omenili živali, 1 vnuka in 1 otroka.  

 

Mladi v državah projektnih partnerjev večinoma živijo skupaj z družino, starejši 

anketiranci pa večinoma živijo z možem ali ženo. V starejši starostni skupini jih 27 

% živi samih. Nekateri so omenili živali. Zato velja spodbujati medgeneracijske 

športne dejavnosti, osredotočene na koristi tistih anketirancev, ki so tipični 

anketiranci.  

 

 

 

Kje vprašanci živijo zdaj?  

 
GRAF 6  

 

V starostni skupini -25 

živijo v mestu z več kot 100 000 prebivalci: 37,5 %, v velikem mestu z več kot  

1 000 000 prebivalci: 37,5 %, na vasi  9 %, v naselju do 10 000 prebivalcev: 9 % in 

v mestu na podeželju: 6 %.  
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živijo v mestu z več kot 100 000 prebivalci: 37,8 %, v velikem mestu z več kot 1 000 000 

prebivalci: 23,1 %, v mestu na podeželju: 16.8 %, na vasi: 14.7 % in v naselju do 10 000 

prebivalcev: 8,4 %. 

 

Mladi intervjuvanci večinoma živijo v mestu z več kot 100 000 prebivalci 

(37,5 %), ki se po statističnih standardih šteje za mesto. Živijo tudi v 

velikih mestih z več kot 1 000 000 prebivalci (37,5 %); odgovor prihaja iz 

Grčije (72 % od skupnega števila) vprašanih mladih. Najmanjši delež je bil 

registriran v Italiji (9 %). Redko živijo na vasi (9 %).  

 

V starostni skupini 65+ živi v mestu z več kot 100 000 prebivalci 37,8 % 

anketirancev. V velikem mestu z več kot 1 000 000 prebivalci živi 23,1 % od 

skupnega števila anketirancev v starostni skupini 65+ v petih državah, v 

Grčiji živi v velikem mestu z več kot 1 000 000 prebivalci 90 % vprašanih 

65+. Na vasi živi 14,7 % anketirancev 65+ iz petih držav. V starostni skupini 

65+ ima tako medgeneracijski šport več možnosti, da se razvije v urbanem 

okolju.  

 

Delež mlajših in starejših anketirancev, ki živijo v majhnih in podeželskih 

mestih ni velik, kar ne pomeni, da se spodbujanje medgeneracijskih  

dejavnosti ne bi smelo začeti tam. Kljub slabšalnim stereotipom je lahko 

majhno mestno naselje bolj dojemljivo in primernejše za začetek prvih 

dejavnosti. 
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Kakšna pokrajina je večinoma okrog aketirancev ?   

 
GRAF 7 Pokrajina okrog anketirancev 

 

V starostni skupini -25  

Hribi: 40,5 %  

Ravnica: 36 % 

Gore: 16,5 %  

Morje: 16,5 %  

 

V starostni skupini 65+  

Hribi: 48,3 %  

Ravnica: 42 %  

Gozd: 27,3 %  

Drugo: 18,9 %  

 

Mladi anketiranci in starejši anketiranci večinoma živijo v hriboviti in ravni 

gozdnati pokrajini. V primeru Italije je okolje tudi morje in obala, vendar to 

dejstvo ne vpliva na izbiro športa in možnih medgeneracijskih športov.  
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Percepcija športa 

 
GRAF 8  Percepcija športa 

Za starostno skupino -25 je šport zdrava dejavnost: 85,5 %, užitek: 61,5 %, rekreacija, 

prosti čas: 60 %, premikanje: 45 %, tekmovanje: 36 % in skupnostna dejavnost: 31,5 %.  

 

Za starostno skupino 65+ je šport zdrava dejavnost: 75,6 %, gibanje: 60,9 %, rekreacija, 

prosti čas: 56,7 %, užitek: 50,4 %, skupnostna dejavnost: 29,4 % in igra: 23,1 %.  
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Možnih je bilo več odgovorov, obe starostni skupini anketirancev sta bili mnenja, da je 

šport zdrav. V starostni skupini do 25 let je tega mnenja 85,5 % anketirancev, v starejši 

starostni skupina je delež 75,6 % vseh vprašanih starejših. 

 

100 % mladih slovenskih anketirancev je tega mnenja (šport je zdrava dejavnost) 

in nekoliko nižji delež (90,9 %) beležimo v starejši starostni skupini vprašanih.  

 

V Bolgariji se 90,9 % mlajših anketirancev strinja, da je šport zdrava dejavnost, a 

le 60 % bolgarskih starejših anketirancev tega mnenja.  

 

Starejši Madžari in Slovenci najvišje uvrščajo zdravje, ki ga šport zagotavlja. 

Užitek je na drugem mestu pri mladih anketirancih (61,5 %) in je na četrtem 

mestu (50,4 %) pri starejših anketirancih. Rekreacija in prosti čas sta na tretjem 

mestu pri obeh skupinah. V starejši starostni skupini anketirancev je gibanje je na 

drugem mestu, v mlajši starostni skupini pa je na četrtem. Za mlajše anketirance 

je šport tudi tekmovalnost, starejši anketiranci niso tega mnenja. Gre tudi za 

skupnostno dejavnost; delež mlajših anketirancev je 31,5 %, delež starejših 

anketirancev pa 29,4 %.  

 

Mladi in starejši anketiranci se prekrivajo v kategorijah: zdrava dejavnost, 

gibanje, rekreacija, prosti čas, užitek in skupnostna dejavnost. Šport dojemajo kot 

tekmovanje predvsem mladi anketiranci, kar je razumljivo.  

 

Presenetljivo je, da šport nikoli ni vir enakosti in solidarnosti.  

Ti odgovori so izjemnega pomena za določanje skupnih športnih dejavnosti obeh 

starostnih skupin. 
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Kako  se dojema mlade?  Naredite križec pri do petih dejavnostih.   

 
 GRAF 9 Dojemanje mladih  

 

V starostni skupini -25 so mlade dojeli kakor sledi: 

imajo veliko tehnološkega znanja: 61,5 %, so psihološko ranljivi: 36 %, osredotočeni so na 

svoje telo in zmogljivost: 27 %, so fizično močni: 25,5 %, so izgubljena generacija zaradi 

socialnih, zdravstvenih, gospodarskih in političnih okoliščin: 25,5 %, so brezposelni: 25,5 %. 

 

V starostni skupini 65+ so mlade dojeli kakor sledi: 

imajo veliko tehnološkega znanja: 69,3 %, so psihološko ranljivi: 44,1 %, večinoma so bolje 

izobraženi od starejših: 42 %, so samozavestni: 39,9 %, so fizično močni: 27,3 %, so lepi: 

25,2 %.     
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Mladi anketiranci zase mislijo, da imajo veliko tehnološkega znanja. Dojemajo se 

kot psihološko ranljive, osredotočene na svoje telo in uspešnost, fizično močne, 

kot žrtvovalno generacijo in kot brezposelne. To je njihovo subjektivno 

dojemanje. Za primerjavo posameznih generacij bi bilo treba primerjati mlajše in 

starejše generacije pri dvajsetih letih z različnih vidikov kot so nastanitev, 

izobraževanje, zdravje,transport, mobilnost in drugi socialni viri. 

 

Starejši anketiranci trdijo, da imajo mlajši veliko tehnološkega znanja. Zdi se, da 

je to najbolj očitna značilnost mlajših ali tista, ki jih loči od starejših,  digitalnih 

migrantov, ki se digitalnih veščin učijo počasneje. Imajo manj digitalnih in 

samoorganizacijskih veščin (veščin se praviloma bolj počasi učijo starejši ljudje na 

splošno). Obe starostni skupini anketirancev uvrščata to značilnost mladih 

najvišje.  

 

Obe skupini vidita mlade kot psihološko ranljive ("kar gre z roko v roki"). Starejši 

mislijo, da so mladi bolje izobraženi od njih in fizično močni. Mladi ne mislijo, da 

so lepi, medtem ko starejši zaradi lastne fizične preobrazbe v starosti vidijo vse 

mlade kot lepe. Tehnološko znanje bi lahko vključili v medgeneracialne športne 

dejavnosti (Zoom, Skype, skupno ustvarjanje medgeneracijskih programov ali 

medgeneracijskih iger). 
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Kako se dojema starejše?

 
GRAF 10 Dojemanje starih 

 

V starostni skupini -25  starejše dojemajo del družine: 60 %, starejši so modri in imajo 

znanje: 57 %, starejši so zaščitniški: 40,5 %, so upokojeni: 28,5 %, so krhki: 27 %, starejši 

se ne marajo se gibati: 21 % in potujejo z nami skozi življenje: 19,5 %.   
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Medtem ko v starostni skupini 65+ starejšim pripisujejo da so del naše družine: 46,2 %, 

upokojeni: 44,1 %, modri in imajo znanje: 35,7 %, številni: 27,3%, zaščitniški: 25,2 %, 

finančno breme za družbo: 23,1 % , bolni: 23,1 %, potujejo z nami skozi življenje: 23,1 

%.    

 

Obe starostni skupini starejše dojemata kot »del naše družine«, kot zaščitniške, 

upokojene, krhke, sedeče, saj se ne marajo gibati, in kot ljudi, ki so naši 

prijatelji, ki potujejo z nami skozi življenje. Zanimivo je, da znanje v očeh mladih 

anketirancev pripada starejšim, tehnološka znanja pa mladim pripisujeta obe 

skupini anketirancev. Mladi so psihološko ranljivi, starejši, ki mlajše in starejše 

starostne skupine vidijo kot zaščitniške, pa ustrezajo potrebam mladih. 

 

V starostni skupini starejših anketirancev se starejši dojemajo kot sopotniki  

drugih članov družine skozi življenje. Starejši čutijo, da ima del njihove  družine 

psiho-socialne potrebe, računajo na čustvene vezi s preostalo družino. Starejši se 

istovetijo s statusom upokojenih. Strinjajo se, da so zaščitniški in se imajo za 

finančno breme družbe, kar je vsiljeno jim prepričanje (treba jim je povedati, da 

glede na številne študije nimajo prav).  
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Kako dojemajo družino? 

 
GRAF 11 Dojemanje družine 

 

V starostni skupini -25 so bili najpogostejši odgovori na vprašanje, kako dojemajo družino 

kot sledi: 

družinski člani si med seboj pomagajo: 63 %,     

mlajše in starejše generacije znotraj družine so si v moji državi zelo blizu: 57 %, 

družine so večinoma nuklearne: 37,5 %,     

družina je steber naše družbe: 30%,    

enako so cenjeni mlajši in starejši člani družine: 19,5 %.   
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družina je steber naše družbe: 67,2 %,    

mlajše in starejše generacije znotraj družine so si v moji državi zelo blizu: 63 %, 

družinski člani si med seboj pomagajo: 50,4 %,  

družine so večinoma nuklearne: 29,4 %,     

enako so cenjeni mlajši in starejši člani družine: 23,1 %. 

   

Mlajše in starejše generacije so si blizu, družina je steber družbe, enako so 

cenjeni mlajši in starejši člani družine. Mladi odnose znotraj družine ocenjujejo 

kot koristne, kar jim je zelo pomembno.To nakazuje, da je v medgeneracijskih 

športnih dejavnostih vlogo pomagalcev treba dati starejšim. Na obeh straneh, v 

obeh starostnih skupinah, obstaja občutek, da so člani družine enakovredni. 

Družina je lahko ena od kontaktnih con. Da bi utrdili generacijske vezi znotraj 

družine, bi bilo pomembno, da jo povežemo z lokalno skupnostjo,občasno 

medgeneracijsko učenje in športne dejavnosti pa bi veljalo usmeriti v javno dobro. 

Uspešnost naj se preverja v očeh javnosti. 

V italijanski kulturi je družina tradicionalno obravnavana kot steber družbe in 

člani italijanskih družin so si večinoma blizu, pa naj bodo mladi ali stari. 

 

Socialni in poklicni status matere 
 

 
GRAF 12 Socialni in poklicni status matere 
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v starostni skupini -25: 

vmesni poklici (uradnica, prodaja, storitve): 22,5 %,     

nižji vodstveni in poklicni poklici: 19,5 %,     

višji vodstveni in poklicni poklici: 18 %,     

nižji nadzorni in tehnični poklici: 9 %,     

 

v starostni skupini 65+: 

ni delala, ni bila zaposlena: 25,2 %,   

vmesni poklici (uradnica, prodaja, storitve): 23,1 %,     

mali delodajalci in samozaposleni (vključno kmeti): 16,8 %,    

nižji vodstveni in poklicni poklici: 14,7 %,    

višji vodstveni in poklicni poklici: 10,5 %. 

 

Socialni in poklicni status očeta 

 
GRAF 12 Socialni in poklicni status očeta 

 

v starostni skupini -25: 

višji vodstveni in poklicni poklici: 21 %,     

mali delodajalci in samozaposleni (vključno s kmeti): 16,5 %,    

nižji vodstveni in poklicni poklici: 13,5 %,     

nižji nadzorni in tehnični poklici: 13,5 %,  
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vmesni poklici (uradnica, prodaja, storitve): 7,5 %,  

      

v starostni skupini 65+: 

višji vodstveni in poklicni poklici: 31,5 %,     

vmesni poklici (uradnik, prodaja, storitve): 18,9 %,     

mali delodajalci in samozaposleni (vključno s kmeti): 18,9 %,    

nižji nadzorni in tehnični poklici: 10,5 % , 

nižji vodstveni in poklicni poklici: 8,4 %.     

  

Mlajši anketiranci poročajo o razliki v poklicnem statusu matere in očeta. 

Medtem, ko je bil oče najpogosteje v višjem vodstvenem poklicu, je bila mati 

najpogosteje vključena v vmesne poklice (uradnica, prodaja, storitve) ali nižje 

menedžerske in poklicne poklice. V mlajši starostni skupini 7,5 % vprašanih poroča, 

da njihov oče ne dela/ni delal (4,5 % v Grčiji in 36,4 % v Bolgariji). 

 

Starejši anketiranci poročajo, da je bila njihova mati največkrat brezposelna, ni 

delala ali je opravljala storitvene naloge, medtem ko je bil oče večinoma v višjih 

vodstvenih in poklicnih poklicih (31,5 %). Po številnih študijah je mati kot otrokova 

prva skrbnica najvplivnejša v otrokovem življenju in pomembna za njegove 

zgodnje odločitve. Če je poklicni in socialni status staršev visok, starši (mati ali 

oba) pogosto odločajo, kateri šport bo otrok privzel. Po poročilih so bile razmere 

drugačne v nekdanjih socialističnih državah, kjer so za otroke skrbeli kolektivno, 

večino časa pa so v svojem okolju otroci sami odkrivali šport. 
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Zakaj so se pričeli ukvarjati s športom?  

 
GRAF 13 Razlogi za privzemanje športne dejavnosti 

 

V starostni skupini -25: 

začel sem se ukvarjati s športom pod vplivom vrstnikov, prijateljev: 46,5 %, 

v otroštvu sem užival veliko svobode in sem se za šport odločil sam: 33 %, 

želel sem se učiti in vedeti več: 30 %,    

začel sem se ukvarjati s športom pod vplivom svojega fizičnega okolja (gozdovi, jezera, 

morje, igrišča, parki, TV programi, internet): 28,5 %,   

začel sem se ukvarjati s športom, ker je bil v bližini športni klub: 25,5 %,   

 

v starostni skupini 65+: 

začel sem se ukvarjati s športom pod vplivom vrstnikov, prijateljev: 48,3 %,   
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v otroštvu, sem užival veliko svobode in sem se za šport odločil sam: 46,2 %,  

začel sem se ukvarjati s športom, ker je bil v bližini športni klub: 25,2 %,  

hotel sem pripadati: 25,2 %,      

želel sem se učiti in vedeti več: 23,1 %.   

 

Tako mlajši (46,5 %) kot starejši anketiranci (48,3 %) poročajo, da je njihova 

odločitev za športno dejavnost bila odvisna od odnosov, ki so jih imeli z vrstniki ali 

prijatelji. Obe starostni skupini anketirancev menita, da sta uživali veliko 

svobode, saj sta lahko sami izbrali prve športe (33 % oziroma 46,2 %). Mlajši 

anketiranci (30 %) in starejši anketiranci (23,1 %) so se vpletli v šport, ker so želeli 

izvedeti več. Mlajši in starejši anketiranci (enak delež: 25,5 %) so se odločili za 

športno dejavnost, ker je bil v bližini športni klub. 

 

Zakaj so anketiranci ohranili svojo športno dejavnost/dejavnost? 

 
GRAF 14 Razlogi za nadaljevanje s športno dejavnostjo  
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Razlogi za ohranjanje športne dejavnosti 

v starostni skupini -25: všeč mi je bilo: 72 %, pomagalo mi je, da sem obvladal sebe in 

življenje: 45 %, počutil sem se bolj stabilno: 42 %, všeč mi je bilo/všeč mi je biti del 

skupine, skupnosti: 37,5 %, razvil sem nek slog življenja: 33 %. 

 

V starostni skupini 65+: všeč mi/mi je bilo: 73,5 %, všeč mi je/mi je bilo biti del skupine, 

skupnosti: 44,1 %, moji prijatelji so bili/so tam: 39,9 %, razvil sem določen slog življenja, 

ki je v športu: 37,8 %, zaradi športa se počutim bolj stabilno: 35,7 %.    

 

Obe starostni skupini anketirancev pravita, da ohranjata športno dejavnost, ker 

jima je všeč (72 % in 73,5 %). Zato je pomembno, da poznamo nagnjenja generacij 

do posameznih športov. Biti del skupine je za mlajše anketirance razmeroma manj 

pomembno. Zdi se, da so bolj osredotočeni na svoja čustva, medtem ko je za 

starejše anketirance to, da so del skupnosti, bistvenega pomena (44,1 %).  

 

Razlike med generacijami so utelešane v skupnih značilnostih, ki se razvijajo pod 

vplivom družbenih, gospodarskih ali političnih dogodkov. V današnjih razdrobljenih 

in tveganih skupnostih morajo predvsem mladi obvladovati sebe in svoje življenje 

in se počutiti stabilno. V dialogu s starejšimi anketiranci je bilo mogoče čutiti 

zaupanje v mlade. Mlade dojemajo kot sposobne, da se prilagodijo spremembam 

in da hitro najdejo nove rešitve. Ne ovirajo jih toliko pretekle izkušnje. 
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Kdaj ali zakaj so anketiranci opustili športno dejavnost?  

 
GRAF 15 Razlogi za opustitev športne dejavnosti 

 

Razlogi, ki so jih navedli za opustitev športne dejavnosti 

v starostni skupini -25: 

šel sem skozi stresno življenjsko spremembo: 22,5 %,   

imel sem dolgotrajno bolezen ali poškodbo: 16,5 %,   

v bližini ni bilo športnih organizacij: 10,5 %, 

se mi ne da veliko gibati: 10,5 %, 

delovni čas mi ni omogočal nadaljevanja: 10,5 %    

in 

v starostni skupini 65+: 

ustanovil sem svojo družino ali gospodinjstvo: 12,6 %,    

ne maram se  veliko gibati: 12,6 %,     

športne aktivnosti niso za ljudi mojih let: 10,5 %,   

nastopil sem prvo službo: 10,5 %,     

imel sem dolgotrajno bolezen: 8,4 %.   
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Mlajši anketiranci poročajo, da so izjemno stresne življenjske spremembe 

najpogostnejši razlog za opustitev športne dejavnosti. Ta razlog za opustitev 

športa navajajo veliko pogosteje kot  starejši. Možna razlaga bi lahko bila, da so 

mladi, ki živijo v tvegani družbi, manj opremljeni za prilagajanje izgubam, 

medtem ko imajo starejši "gotovost tistih, ki so premagali težke situacije". Mlajši 

pravijo, da je bil njihov delovni čas neprimeren. Starejši anketiranci mislijo, da je 

bil prehod med primarno in sekundarno socializacijo (postavitev družine, vstop na 

trg dela, odselitev od doma) najpomembnejši razlogi za opustitev športne 

dejavnosti. Mladi omenjajo dolgotrajno bolezen ali poškodbo (16,5 %), medtem ko 

je delež starejših, ki dajejo ta odgovor, nižji (8,4 %). Starejše generacije se ne 

marajo gibati (12,6 %).  

Obe starostni skupini anketirancev sta navedli precej nespremenjene in zelo 

subjektivne razloge za opustitev dejavnosti. Te razloge je treba skrbno preučiti 

pri posameznikih, ki se morda ne bodo pripravljeni vključiti v medgeneraciaske 

športe ali bi jih morda želeli opustiti. Iskati je treba njim prilagojene rešitve in 

nuditi individualno ali skupinsko podporo tistim, ki omahujejo.  

 

 

Zakaj so anketiranci ponovno privzeli športno dejavnost ali bi jo radi ponovno vodili? 

 
GRAF 16 Razlogi za ponovno odločitev za posamezno športno dejavnost 
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Razlogi za (ponovno) vključenost v športne aktivnosti so 

v starostni skupini -25: 

želim ostati zdrav: 37,5 %,     

v življenju sem se zmeraj ukvarjal s športom: 31,5 %,  

želim čim dlje ostati zdrav: 27 %, 

želim imeti neko strukturo v svojem življenju: 13,5 % ,  

izobraženi ljudje morajo skrbeti zase: 9 %   

in 

v starostni skupini 65+: 

želim ostati zdrav: 44,1 %,     

želim čim dlje ostati zdrav : 42 % , 

v življenju sem se zmeraj ukvarjal s športom: 35,7 %,  

želim imeti neko strukturo v svojem življenju: 18,9 %,   

rad bi ostal avtonomen: 16,8 %. 

 

Obe starostni skupini anketirancev navajata zdravje kot prvi odgovor, 37,5 % 

mladih anketirancev je tega mnenja in 44,1 % starejših anketirancev. Trdijo, da 

želijo ostati zdravi in se zato vključujejo v šport. "V življenju sem imel vedno 

kakšno športno dejavnost," pravijo mlajši (31,5 %). Ta odgovor uvrščajo na drugo 

mesto, starejši anketiranci pa ga uvrščajo na tretje mesto (35,7 %) med 

najpogostejšimi odgovori. Zdi se, da mlajši želijo stabilno in strukturirano 

življenje (13,5 %), starejši anketiranci tudi (18,9 %). Zdravje, struktura in za 

starejše avtonomnost so tako najvidnejši razlogi za udeležbo v medgeneracijskih 

športih.  
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Kateri športi so najljubši mlajšim in starejšim anketirancem 

 
GRAF 17 Najljubši športi 

 

Najljubši športi anketirancev v starostni skupini -25: plavanje 37,5 %, pohodništvo: 33 %, 

ples: 30 %, joga: 28,5 %, tek: 27 %, nogomet: 22,5 %, igre z žogo: 21 % in smučanje: 21%.                                                                                                                                                     

      

Najljubši športi v starostni skupini 65+ so plavanje: 37,8 %, kolesarjenje: 33,6 %, ples: 

33,6 %, pohodništvo: 23,1 %, badminton: 16,8 %, igre z žogo: 16,8 %, tek: 14,7 % in 
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raztezanje: 14,7 %.          

       

Plavanje je najvišje urščeno med najljubšimi športi v obeh starostnih skupinah, pri 

čemer sta deleža mladih 37,5 % in starejših 37,8 %. Plavanje je vsekakor prvi izbor 

za uvajanje medgeneracijskega športa. Kolesarjenje ni med prednostnimi športi 

mlajših anketirancev, marveč se uvršča visoko pri starejši starostni skupini 

vprašanih. Ples, pohodništvo ter hojo zelo cenita obe skupini. Joge starejši ne 

marajo, čeprav gre za počasnejšo in varno dejavnost, vendar je mlajšim všeč, ker 

verjetno nanje plivajo socialna omrežja in potovanja po svetu. Tek je navzoč v 

obeh kategorijah anketirancev.            

 

Kaj si mladi in starejši predstavljajo kot medgeneracijski šport?     

 
 GRAF 18 Medgeneracijski šport v očeh mladih in starejših 

 

V starostni skupini -25  medgeneracijski športno dejavnost vidijo kot dejavnost, kjer se 

generacije skupaj ukvarjajo s športom in si med seboj pomagajo: 52,5 %, kot dejavnost, ki 

združuje mlajše in starejše, da zasledujejo skupne cilje: 45 %, kot dejavnost, kjer velja 

upoštevati različnost sposobnosti generacij: 21 %, kot dejavnost, ki poteka na prostem ali 

v zaprtih prostorih: 15 % in kot dejavnost, ki poteka poleti ali pozimi: 7,5 %.  
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V starostni skupini 65+ medgeneracijski športno dejavnost vidijo kot dejavnost, ki 

združuje mlajše in starejše ljudi, da zasledujejo skupne cilje: 63 %, kot dejavnost, kjer se 

generacije skupaj ukvarjajo s športom in si med seboj pomagajo: 56,7 %, kot dejavnost, ki 

poteka na prostem ali v zaprtih prostorih: 37,8 %, kot dejavnost, kjer velja upoštevati 

različnost sposobnosti generacij: 37,8 % in kot dejavnost, ki poteka poleti ali pozimi: 27,3 

%.  

 

Mlajši anketiranci so mnenja, da gre pri medgeneracijski dejavnosti za medsebojno 

pomoč (52,5 %). Nekoliko višji delež je v skupini starejših anketirancev (56,7 %). 

Obe starostni skupini menita, da medgeneracijske športne dejavnosti morajo 

upoštevati različne sposobnosti mlajših in starejših. Trdijo, da gre za sezonsko 

dejavnost in ne za dejavnost, ki se nadaljuje skozi leto. To je pričakovano, saj 

imajo generacije svoje obveznosti in potrebujejo čas zanje. Skupni cilji so 

pomembni tudi pri opredelitvi medgeneracijske dejavnosti (skupina mlajših 

anketirancev 45 % in starejših anketirancev 63 %). Medgeneracijska dejavnost 

lahko poteka tako v zaprtih prostorih kot na prostem. 

 

Kaj anketiranci menijo o obstoječem zagotavljanju medgeneracijskih  športnih dejavnosti v svojih 
državah?  

 
GRAF 19 Obstoječe zagotavljanje medgeneracijskih dejavnosti  

V starostni skupini -25 so bili odgovori na vprašanje o obstoječih medgeneracijskih 

dejavnostih sledeči: medgeneracijskega športa je malo ali nič (51 % vprašanih), ne vem, če 

obstaja (16,5 %) in obstaja nekaj množičnih medgeneracijskih športnih dogodkov (15%).  
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V starostni skupini 65+ pa kot sledi: 

tam, kjer živim, je medgeneracijskega športa malo ali nič: 39,9 %, obstaja nekaj 

množičnih medgeneracijskih športnih dogodkov: 31,5 % in ne vem, če obstaja: 12,6 %. 

  

V mladi starostni skupini 51 % anketirancev poroča, da je v njihovi državi  malo ali 

nič medgeneracijskih športnih dejavnosti. Delež starejših anketirancev je glede te 

trditve nekoliko nižji (39,9 %). Po mnenju mladih anketirancev (15 %) obstajajo 

množični medgeneracijski športni dogodki v nekaterih državah, zlasti na 

Madžarskem in v Sloveniji, delež starejših anketirancev, ki so tega mnenja je 31,5 

%. Številni anketiranci so dejali, da ne vedo, ali sploh obstajajo medgeneracijske 

športne dejavnosti, kar vodi do zaključka, da medgeneracijske športne dejavnosti 

niso strukturirane, niso konceptualizirane kot del javnega športnega sistema, niti 

niso dovolj znane njihove oblike, vsebine in funkcije. Iz teh odgovorov je mogoče 

izpeljati, da je medgeneacijski šport redko zagotovljen, predvsem pa je nizka 

ozaveščenost o obstoju medgeneracijskih športnih dejavnosti.                                          

                       

Kdo zagotavlja medgeneracijske dejavnosti v državah partnerjev  

 
GRAF 20 Ponudniki medgeneracijskih športnih dejavnosti 
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Odgovori v starostni skupini -25: športni klubi: 37,5 %, skupnostni centri: 22,5 %, 

medgeneracijski centri: 12 %, univerze: 10,5 %, šole: 6 %.                                                                                                  

 

V starostni skupini 65+: športni klubi: 42 %, skupnostni centri: 31,5 %, medgeneracijski 

centri: 12,6 %, univerze: 10,5 % in hoteli: 10,5 %.      

  

Danes medgeneracijske športne aktivnosti večinoma zagotavljajo športni klubi, 

poročajo anketiranci iz mlajše starostne skupine (37,5 %) in anketiranci iz starejše 

starostne skupine (42 % ). Ti odgovori morda niso validni. Zakaj? 

  

Medgeneracijske dejavnosti so pogosto obranavane kot medgeneracijske, kadar so 

zagotovljene za vse generacije skupaj. To ni dovolj (potrebna je tudi skupna 

vsebina, cilji itd.). Pogosto omenjajo vprašanci skupnostne centre, 22,5 % 

anketirancev v mlajši starostni skupini in 31,5 % vseh anketirancev v starejši 

starostni skupini. 

Skupnostni centri so verjetno najboljša kontaktna cona za generacije, ki so 

vključene v isto športno dejavnost, hkrati pa naredijo nekaj dobrega za skupnost. 

Drugi odgovori so manj pogostni, vendar pa nas lahko inspirirajo glede tega, kje 

razviti takšne dejavnosti, kje zgraditi kontaktna območja. Kakorkoli že, 

medgeneracijske dejavnosti najbolje delujejo, kadar so povezane z lokalnimi 

skupnostmi in z drugimi vsebinami, kot so zgodovinski dogodki, literatura itd., z 

neko temo, ki jo skupnost prepozna kot svojo. 

                                                                                                                                      

V katere  medgeneracijske dejavnosti so trenutno vključeni mlajši in starejši anketiranci? 
Večina, v obeh starostnih skupinah, ni odgovorila na to vprašanje, kar je bilo pričakovano, 

a večina tistih, ki so vključeni, se ukvarja z več medgeneracijskimi športi hkrati. 
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GRAF 21  Vključenost generacij v medgeneracijske športe 

 

V starostni skupini -25 

Tek (festivali, prireditve, maraton, tekmovanja, virtualni tek): 9 % 

Namizni tenis: 3 % 

Drugo: odbojka, joga, plavanje, triatlon, pohodništvo, šah 

 

V starostni skupini 65+ 

Pohodništvo: 6,3 % 

Gimnastična, lahka gimnastika, gimnastika za odrasle: 6,3 % 

Joga: 4,2 % 

Drugo: igranje nogometa z mladimi, medgeneracijska športna igra, badminton, hokej na 

ledu, karate, kolesarjenje, tenis, a samo z družino (sin, hči, vnuki), igranje z vnuki 

(potovanja, igre z žogo, igre na deski), telovadba, aerobni, krožni trening, osebni trening, 

rokomet. 

 

Pomembnih deležev pri posameznih odgovorih ni niti v skupini mlajših niti v 

skupini starejših anketirancev. To potrjuje, da bo medgeneracijske športne 

dejavnosti in kontaktna območja znotraj družin ali drugod treba šele razviti  in 

razvoj pospremiti z veliko ozaveščanja javnosti na različnih ravneh. 

 

  



 
 
 

 
 

Funmilies - oblike medgeneracijskega športa za zdravo staranje 
Številka projekta: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

47 
 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo 
stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti 
odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 

 

Kateri so razlogi za neudejstvovanje v medgenracijskih športnih dejavnostih?   

 
GRAF 22 Razlogi za neudejstvovanje v medgeneracijskem športu 

 

Razlogi za neudejstvovanje v medgeneracijskem športu v starostni skupini -25: ponudbe 

športa te vrste ni veliko: 52,5 %, starejši se na splošno ne ukvarjajo s športom: 36 %, 

starejših se ne spodbuja: 28,5 %, javnost ni ozaveščena: 22,5 %, generacije živijo vsaka 

sebi: 22,5 %.      

 

Medtem ko so razlogi za neudejstvovanje v medgeneracijskem športu v starostni skupini 

65+ sledeči: ponudbe športa te vrste ni veliko: 44,1 %, starejših se ne spodbuja:  35,7 %, 

javnost ni ozaveščena: 31,5 %, starejši se na splošno ne ukvarjajo s športom: 25,2 % in 

generacije živijo vsaka sebi: 18,9 %.     

 

52,5 % mlajših in 44,1 % starejših anketirancev je prepričanih, da je v njihovi 

državi malo organiziranega medgeneracijskega športa in to je glavni razlog za 

neudejstvovanje. Starejših ne spodbujajo k športnim dejavnostim (tega mnenja je 

28,5 % mlajših in 35,7 % starejših anketirancev). Premalo je  ozaveščenosti 

javnosti (22,5 % in 31,5 %). Poleg tega anketiranci poročajo, da se starejši na 

splošno ne ukvarjajo s športom. Veljavnost tega odgovora je omejena, saj je izjava 

lahko posledica prevladujočih stereotipov, starejši pa bi se pridružili športnim 
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dejavnostim, če bi jih kdo povabil. Potrebna bi bila javna kampanja, da bi se lahko 

spremenila miselnost v državi.  

 

Katere medgeneracijske dejavnosti so najbolj možne znotraj družin? 

 
GRAF 23 Možnosti za medgeneracijske dejavnosti v družinah 

 

V starostni skupini -25: šah itd.: 13,5 %, pohodništvo: 10,5 %, kuhanje, dnevni obroki, 

kuharski tečaji: 9 %, hoja, sprehajanje psa: 7,5 %, kolesarjenje: 6 %, odbojka: 4,5 %, drugo 

(joga, igre s kartami, gledanje filmov, vrtnarije, zunanji rekreativni športi/športne 

aktivnosti, raztezanje, tek, pikado, dialog brez tehnologije, nogomet, hokej na ledu, 

zabavne športne igre, ki niso fizično zahtevne, preproste aktivnosti). 

 

V starostni skupini 65+: pohodništvo: 31,5 %, plavanje: 14,7 %, kolesarjenje: 14,7 %, 

smučanje: 10,5 %, ples: 10,5 %, hoja, sprehod po parkih, dolgi sprehodi in izleti v naravo: 

8,4 %, drugo (igre z žogo, jadranje, badminton, tek, golf, namizni tenis, kampiranje, igre, 

nogomet, potapljanje z masko, opazovanje ptic, vsaka vrsta aktivnosti bi lahko bila, 

dejavnost na prostem, ne vidim nobene možnosti komunikacije in sodelovanja med 

prejšnjimi generacijami in sedanjo, plezanje, kegljanje, vodni športi, odvisno od 

posamezne družine,, hišna opravila, vrtnarjenje, vsakdanje delo, tradicionalnii družinski 

programi,  jahanje, kajak izleti, tenis, gledanje filmov skupaj, telovadba, kuhanje).  
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Kot smo pričakovali, so mladi anketiranci večinoma omenjali dejavnosti, ki 

že obstajajo v družinah; igranje kart ali kuhanje itd. Njihovo dojemanje 

starejšh je stereotipno, pogosto si niso mogli zamisiliti dejavnosti, ki še ne 

obstajajo.  

Odgovor na to vprašanje je bil za starejše anketirance lažji. Razumljivo je, 

da za starejše manj veljajo stereotipi o medgeneracijskih športnih 

aktivnostih. Šport, ki zahteva gibanje, navajajo kot možen družinski šport. 

Poudarjajo, da bi morale biti rešitve prilagojene vsaki družini posebej. 
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VALIDNOST HIPOTEZ  
 

Hipoteza 1 - V večini držav projektnih partnerjev medgeneracijski šport dojemajo 

predvsem kot športne dejavnosti in ne kot učenje generacij o sebi in drugih in 

vzdrževanje vezi med njimi.  

 

Hipoteza 1 je bila potrjena. Anketiranci v ciljnih državah dojemajo šport kot možen način, 

da si generacije med seboj pomagajo, vsekakor pa ne kot način medsebojnega 

spoznavanja in ohranjanja vezi med seboj, kar je cilj medgeneracijskega učenja tudi na 

drugih področjih.   

 

Hipoteza 2 - V večini držav projektnih partnerjev so mnenja, da medgeneracijske 

športne dejavnosti niso mogoče zaradi razkoraka med možnostmi in nagnjenji do 

športa med posameznimi generacijami.  

 

Hipoteza 2 je bila zavrnjena, kar zadeva države projektnih partnerjev. Anketiranci 

poudarjajo, da naj medgeneracijska športna dejavnost upošteva sposobnosti vseh.  

Generacije imajo skupna nagnjenja do posameznih športov, med katerimi so plavanje, 

ples, hoja, pohodništvo, igre z žogo. 

 

Hipoteza 3 - Mlade in starejše generacije so pod vplivom interakcije različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na njihovo vpletenost v šport skozi življenje.  

 

Ta hipoteza je bila potrjena. V ciljnih državah so razmere različne, a anketiranci so bili 

večinoma pod vplivom več dejavnikov. Nanje so vplivali vrstniki in prijatelji, pomembna je 

bila bližina športnih klubov. Med najpogostnejšimi razlogi za opustitev dejavnosti so bili 

stresni življenjski prehodi, prehod iz primarne v sekundarno socializacijo, pa tudi 

dolgotrajna bolezen ali poškodba. 

 

Hipoteza 4 - Mlade in starejše generacije imajo psiho-socialne potrebe, ki jih 

motivirajo, da se vključijo v športne dejavnosti.  

 

Hipoteza je bila potrjena. Mlajši ljudje v medgeneracijskih športih vidijo možnost, da bi 

dobili pomoč starejših, starejši pa možnost, da so do njih zaščitniški. Mlajši, kot psihološko 
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ranljiva skupina glede na splošno dojemanje, se čutijo varni, ko so s starejšimi družinskimi 

člani in starejšimi nasploh. Starejši se dojemajo kot breme družbe in celostne 

medgeneracijske dejavnosti bi jim lahko pomagale ublažiti ta občutek. 

 

Hipoteza 5 - Nekatere najljubše športne dejavnosti mladih in starejših se prekrivajo.  

 

Hipoteza 5 je bila potrjena, pri čemer so med najbolj priljubljenimi športi v obeh 

starostnih skupinah: plavanje, ki je najvišje med prednostnimi športi v obeh starostnih 

skupinah. Sledijo mu pohodništvo v očeh mladih in kolesarjenje v očeh starejših. 

Prekrivajo se afinitete obeh starostnih skupin, kar zadeva ples, tek in igre z žogo. 

Rezultati v posameznih državah se lahko zelo razlikujejo, vendar te dejavnosti navajajo v 

vseh vključenih državah projektnih partnerjev.                                                                                                                                      

 

Hipoteza 6 - Medgeneracijskih športnih dejavnosti v državah projektnih partnerjev ni 

dovolj.   

 

Hipoteza 6 je bila potrjena. Zlasti manjša podeželska mesta in vasi nimajo ustrezno 

organiziranih športnih dejavnosti in nimajo medgeneracijskih športnih oblik in priložnosti. 

Večja mesta ponujajo več priložnosti, denimo obsežna tekmovanja v teku in 

medgeneracijske družinske športne festivale.  

 

Hipoteza 7 - Nove medgeneracijske športne dejavnosti morajo temeljiti na že 

obstoječi ponudbi in športnih preferencah, ki se prekrivajo v danem okolju in danih 

kontaktnih conah.  

 

Hipoteza 7 je bila delno potrjena. Obstoječo športno ponudbo večinoma zagotavljajo 

medgeneracijski in skupnostni centri ter športni klubi in tam bi se lahko konceptualizirale 

in organizirale nove dejavnosti. Obstaja pa nevarnost, da bi te organizacije močno 

nasprotovale ali pa ne bi razumele potrebe po spremembi. V tem primeru bi bila 

uspešnejša nova organizacija, nove kontaktne cone, ki bi bile v celoti posvečene 

medgeneracijskim športom. 

 

Hipoteza 8 - Nove medgeneracijske športne dejavnosti morajo utrjevati generacijske 

vezi in krepiti ozaveščenost javnosti.   
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Hipoteza 8 je bila potrjena. Anketiranci so prepričani, da starejši niso dovolj spodbujeni 

za sodelovanje v odprtih, dostopnih in drugih športnih dejavnostih. 
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UGOTOVITVE 
 

O spolu, starosti, izobrazbi in razpoložljivosti mladih in starih za medgeneracijske 

športe 

 

- Ženske, ki so mlajše od 25 ali imajo več kot 65 let, so bolj odprte za nove izkušnje, 

vključno z medgeneracijskimi športi. 

- Medgeneracijski šport je lahko privlačen za heterogene skupine s precej različno 

izobraženimi člani.  

- Izobraževalna vrzel med mlajšimi in starejšimi se bo še naprej širila. 

- Mlajši od 25 let in starejši od 65 let so osvobojeni omejitev številnih in zahtevnih 

družbenih vlog in so tako bolj pripravljeni za medgeneracijski šport. 

- Biti poročen ali v paru lahko zmanjša željo po vključitvi v medgeneracijske športe. 

- Starejše ženske, starejše od 65 let, želijo bolj sodelovati v vseh vrstah družbenih 

dejavnosti kot moški, ki se zanašajo na čustveno podporo svojih žena, sami pa se 

umaknejo iz družabnega življenja. 

 

O športu  

 

- Pokrajina lahko vpliva na izbiro športa.  

- Šport dojemajo kot tekmovanje večinoma mlajši anketiranci.  

- Športa niti mlajši niti starejši ne pojmujejo kot pot v enakost in solidarnost.  

- Pomembno je, da pred začetkom medgeneracijske športne dejavnosti preučimo, 

kakšno je dojemanje športa. 

- Tako mlajši kot starejši zelo cenijo šport, ker je šport zdrava dejavnost. 

- Vedeti, kako se dojema šport, je pomembno za iskanje skupnih razlogov za 

vzpostavitev kontaktnih območij.  

 

Dojemanje generacij in medgeneracijskih športov 

 

- Mladi se lahko bolj prilagodijo novostim, saj jih ne ovirajo pretekle izkušnje tako 

kot ovirajo starejše. 

- Mladi imajo veliko tehnološkega znanja, so psihološko ranljivi, fizično močni in 

brezposelni.  
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- Starejši zase mislijo, da so zaščitniški, upokojeni, krhki, da ne marajo gibanja. 

Mislijo, da so prijateljski in sopotniki mlajšim skozi njihovo življenje.  

- Starejši se istovetijo s statusom upokojenca/ke. 

- Medgeneracijske vezi je treba graditi na različnosti in podobnosti generacij mlajših 

in starejših.   

- Mladi so psihološko ranljivi, starejši, ki se jim zdijo zaščitniški, pa so z njimi 

kompatibilni.  

- Medgeneracijski športi lahko spremenijo dojemanje starejših o sebi kot o bremenu 

na plečih družbe.  

- Mladi in starejši si lahko izmenjujejo tehnološko znanje in znanje o svetu in 

življenju v okviru medgeneracijskih športov.  

- Tehnološko znanje bi lahko vključili v medgeneracijske športne dejavnosti (Zoom, 

Skype, skupno ustvarjanje medgeneracijskih programov in medgeneracijskih iger).  

 

O družini  

 

- Starejši imajo občutek, da imajo člani njihove družine svoje psiho-socialne potrebe 

in računajo na čustvene vezi z družino. 

- Družina je lahko kontaktna cona.  

- Za utrditev generacijskih vezi znotraj družine se lahko medgeneracijski športi 

povežejo z lokalno skupnostjo.   

- V večini držav družine pojmujejo kot steber družbe. Tako je družina pot do 

medgeneracijskega športa. 

 

Odločanje za športno dejavnost  

 

- Izbira prve športne dejavnosti je odvisna predvsem od matere kot prve otrokove 

skrbnice. Včasih imata oba starša to vlogo. 

- V nekdanjih socialističnih državah so imeli otroci veliko svobode in so sami odkrili 

šport. 

- Mladi in starejši se pričnejo ukvarjati s športno dejavnostjo, ker jim je všeč.   

- Privzemanje in ohranjanje športne dejavnosti je odvisno od odnosov z vrstniki in 

prijatelji, čeprav se zdi, da je potreba po pripadnosti manj pomembna mlajšim kot 

starejšim.   
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- Poznavanje afinitet generacij do posameznih športov je nadvse pomembno.  

 

Kaj narediti, da bodo medgeneracijski športi izvedljivi, privlačni in poznani?  

 

- Tako mlajše kot starejše lahko pritegnejo medgeneracijski športi. V ta namen bi se 

morali približati njihovim skupinam, organizacijam, soseskam. 

- Medgeneracijski športi so lahko nova skupnostna izkušnja za mlajše. 

- Starejši se ne marajo gibati, otroci ne marajo predolgo hoditi. 

- Obstaja veliko različnih individualnih razlogov za opustitev športne dejavnosti. 

Mlajši poročajo o stresni življenjski tranziciji in poškodbah. To navajajo kot 

najpogostejši razlog za opustitev športne dejavnosti. 

- Zdravje in za starejše tudi avtonomnost so najvidnejši argumenti v podporo 

medgeneracijskega športa, ki jih morajo poudariti ponudniki športnih dejavnosti.  

- Plavanje je najbolj medgeneracijska športna dejavnost, sledita mu ples in 

pohodništvo.  

- Kolesarjenje ni med prednostnimi športi mlajših anketirancev, vendar se uvršča 

visoko v starejših starostnih skupinah anketirancev.  

- Joge starejši ne marajo v nasprotju z mlajšimi.  

- Tako mlajši kot starejši menijo, da je medgeneracijska dejavnost vzajemna pomoč 

generacij.  

- Skupni cilji so pomembni za medgeneracijske športne dejavnosti.  

- Medgeneracijska dejavnost upošteva sposobnosti vseh. 

- To je sezonska dejavnost.  

- Medgeneracijska dejavnost se lahko vedno dogaja v zaprtih prostorih ali na 

prostem.  

 

O konceptualizaciji medgeneracijskih športov, zagotavljanju in ozaveščanju o obstoju 

in pomenu medgeneracijskega športa  

 

- Mladi in starejši poročajo, da medgeneracijske dejavnosti večinoma ne obstajajo.  

- Množični športni medgeneracijski dogodki obstajajo v nekaterih državah, zlasti na 

Madžarskem, v Sloveniji in Italiji.  
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- Množični medgeneracijski športni dogodki so povezani z zgodovinskimi dogodki, 

literaturo, premagovanjem bolezni ali z drugimi temami, ki jih skupnost prepozna 

kot svoje. 

- Medgeneracijske športne dejavnosti niso del športnih sistemov, niso 

konceptualizirane.  

- Malo je zagotavljanja medgeneracijskih  športnih dejavnosti in ozaveščanja o 

obstoju njihovih oblik, vsebin in funkcij.        

- Medgeneracijske športne aktivnosti so večinoma zagotovljene v športnih klubih. 

- Skupnostni centri so verjetno najboljša kontaktna cona za generacije, ki naj bodo 

skupaj v športu.   

- Drugi možni ponudniki so klubi, vrtci, hoteli, rezidenčne šole, univerze, počitniški 

klubi. 

- Medgeneracijske športne dejavnosti so najboljše, kadar so povezane z lokalno 

skupnostjo.  

- Medgeneracijske športne dejavnosti in kontaktne cone, bodisi znotraj družin, bodisi 

drugod, je treba konceptualizirati, vzpostaviti. Spremljati jih velja z nenehno 

kampanjo ozaveščanja javnosti.  

- Starejših se ne spodbuja k športnim aktivnostim. 

- Dojemanje starejših je pogosto stereotipno in mladi si ne morejo zamisliti  

medgeneracijskih dejavnosti, ki še ne obstajajo.  

- Medgeneracijske športne rešitve morajo biti drugačne za vsako družino. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 
 

Ta raziskovalna anketa projekta Funmilies (2021) je pokazala, da mlajši in starejši 

podobno dojemajo šport. Vsi imajo šport za prijetno, zdravo, skupnostno dejavnost, ki 

združuje. V očeh anketirancev je v vseh ciljnih državah šport povezan z gibanjem, užitkom 

in igro in manj z negativnimi pojavi, kot so doping, goljufije, bolečine in trpljenje. Večina 

anketirancev meni, da gre za rekreacijo in prosti čas, ne pa za strokovno in tekmovalno 

dejavnost.  

 

Če niso ves čas nadzorovani in usmerjani, imajo mladi možnost, da skupaj z vrstniki sami 

odkrijejo športno dejavnost, odločilna pri tem pa je tudi bližina športnih klubov. 

Pomembno vlogo igrajo posameznikove psiho-socialne potrebe kot je potreba po 

pripadnosti skupini. Pripadati želita obe starostni skupini anketirancev.  

 

Glede izbire otrokove prve športne dejavnosti je odločilna volja staršev, zato bi bilo v tem 

pogledu pomembno izobraževati starše.   

 

Glavni motivi za ohranjanje udeležbe v športu so si v obeh starostnih skupinah 

anketirancev zelo podobni. Skoraj vsi anketiranci poročajo, da je eden glavnih razlogov za 

to, da se ukvarjajo s športom dejstvo, da jim je šport všeč. Navajajo pa tudi, da gre za 

zdravo dejavnost in da se ukvarjajo s športom zato, da ostanejo zdravi. Da je mlajša 

starostna skupina tako zelo zaskrbljena zaradi zdravja, ni bilo pričakovano. Lahko 

zaključimo, da je zdravje postalo tema, ki zahteva vseživljenjsko obravnavo.   

 

Vidik oblikovanja skupnosti je pomemben za obe starostni skupini. Šport ima vlogo pri 

razvoju posameznega življenjskega sloga in pomaga udeležencem, da imajo nadzor nad 

svojim življenjem. Šport pomaga obema starostnima skupinama k stabilnemu življenju.  

 

Obstajajo prekrivajoče se dejavnosti in afinitete do posameznih športov, nekateri 

medgeneracijski športi pa že obstajajo zlasti v obliki ritualnih, večinoma letnih, množičnih 

medgeneracijskih dogodkov, povezanih z neko temo kot so denimo zgodovinski dogodki, 

literatura ali potrebe po spoprijemanju z zdravstvenim stanjem (društva bolnikov). 
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Ko so raziskovalci anketirance prosili, naj naštejejo nekaj možnosti  medgeneracijskih 

dejavnosti znotraj družine, so zabeležili več odgovorov. V zvezi s telesno aktivnostjo in 

športom so bile največkrat omenjene aktivnosti na prostem kot je pohodništvo, v Sloveniji 

tudi planinarjenje. Pogosteje so anketiranci  navajali tudi druge vztrajnostne dejavnosti, 

denimo tek in plavanje. Drugi popularni športi, ki jih omenjajo, so igre, ki se igrajo z 

loparjem, denimo badminton, namizni tenis ali tenis. Tako mlajše kot starejše generacije 

menijo, da lahko igre kot je šah, združijo različne člane družine. Pogosteje so bile 

omenjene tudi igre z žogo. Dejavnosti, ki niso povezane s športom pogosto vključujejo 

kuhanje, sprehajanje psa in vse ustrezne gospodinjske dejavnosti. Družina je lahko 

pomembna kontaktna cona. 

 

Obstaja veliko možnosti, da kontaktne cone utemeljimo na medgeneracijskih športih. 

Kontaktne cone je treba zgraditi na novo, v nekaterih primerih pa bi se obstoječe 

kontaktne cone lahko uporabljale tudi za druge dejavnosti, ne le šport,               s čimer 

bi zavestno ustvarjali vezi med udeleženci in lokalno skupnostjo. Družina  je tudi 

kontaktna cona. Obstoječe organizacije večinoma ne ponujajo konceptualiziranih 

medgeneracijskih  športov.  

 

Uvedbo medgeneracijskega športa, razvijanje in vzdrževanje le tega, bi morala spremljati 

javna kampanja (spreminjanje miselnosti), ki je možna le, če temelji na teoriji 

medgeneracijskega učenja in športa in ne le na opisu obstoječih ali načrtovanih 

medgeneracijskih športnih pobud itd. 

 

Sestavljeni rezultati nacionalno vodenih raziskav so pokazali, da je krepitev 

medgeneracijskih kontaktnih območij zelo odvisna od zainteresiranih in povabljenih 

posameznikov ter njihovih preferenc, tradicij v okolju in naravnih možnosti v okolju 

(pokrajina). Pobud ni mogoče izvajati od zgoraj navzdol in jih ni mogoče dobro uvajati s 

tržnimi tehnikami. Namesto trženja je treba uporabiti metode animacije (približevanje 

celotnemu okolju, ne le starostnim skupinam). 

 

Vzpostavitev kontaktnih območij zahteva animacijo, ki naj sproži spremembe miselnosti 

lokalnih prebivalcev.  
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Rezultati evropskih raziskav so manj pomembni od rezultatov nacionalnih raziskav ali 

lokalnih raziskav. Bolj so rešitve lokalne, bolj se zanašajo na lokalne vire, bolj skupne so 

odločitve in stvaritve udeležencev, bolj so privlačne za lokalne prebivalce različnih 

generacij in boljše so možnosti, da oblike medgeneracijskega športa preživijo skozi daljše 

časovno obdobje. Športne dejavnosti morajo biti povezane z drugimi dejavnostmi v 

skupnosti (družbene prakse). 

 

V raziskovalnem poročilu, ki ga je prispeval madžarski partner, so bile naslednje 

ugotovitve razvite v načela v zvezi z uvedbo medgeneracijskega športa:  

(1) Najpomembnejše za medgeneracijske dejavnosti je, da so dejavnosti ZABAVNE. Če 

se mlajše ali starejše generacije ukvarjajo s športom, to počnejo zato, ker so jim 

dejavnosti všeč in ne zato, ker jih nekdo v dejavnosti sili. IGRA je temeljna za 

medgeneracijski šport, zato morajo biti dejavnosti igrive in dostopne. Po drugi 

strani pa je pomembno tudi ohranjanje zdravja, zlasti za starejše generacije.  

 

(2) Sodelovanje prednjači pred tekmovalnostjo in zmago. Kot je potrdila  

raziskovalna anketa, imajo starejši raje tiste dejavnosti, ki so manj tekmovalne in 

budijo veselje ob udeležbi.  Mnogi sodelujejo v športu, da bi pripadali skupnosti. 

Tako so lahko medgeneracijske športne dejavnosti priložnosti za povezovanje 

družinskih članov in generacij, ki kaj počnejo skupaj. 

 

(3) Širina in spodbujanje. Starejši se pogosto ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Vloga 

mlajše generacije je, da spodbuja starejše, da se udeležujejo športnih dejavnosti 

in ustvarijo prijetno ozračje, kjer so vsi sprejeti in cenjeni ne glede na starost. 

Družbeni predsodki do starejših generacij pogosto preprečijo sodelovanje starejših 

v športnih dejavnostih, mlajša generacija pa se mora naučiti analizirati predsodke 

in boriti se proti predsodkom. Projekti kot je Funmilies jim lahko pomagajo 

spoznati pomen tolerance ne le do vrstnikov, ampak tudi do starejših.  

 

Za zaključek, medgeneracijske športne dejavnosti so možne in premagujejo  vrsto 

delitev v družbi. Ustvariti velja prijazno okolje, kjer so vse generacije cenjene.  
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PRILOGA 1 – Dobre prakse 
 

MADŽARSKA  

 

Dobra praksa 1 

 

Ime organizacije: 

Madžarska športna zveza za prosti čas (Hungarian Leisure Sport Association) 
 
Leto ustanovitve: 
1989 
 

Ustanovitelji: 

Lokalna in regionalna športna društva za prosti čas 

 

Glavna ciljna skupina: 

Madžarski državljani na splošno, še posebej pa tisti, ki imajo manj možnosti, da se 

udeležujejo organiziranih športnih dogodkov.  

 

Poslanstvo: 

Promocija športa za vse generacije  

 

Glavni športi: 

Vsi športi, ki spodbujajo telesno aktivnost in dobro počutje  

 

Glavna pobuda na področju medgeneracijskega športa: 

Festival družinskega športa je bil eden največjih dogodkov na Madžarskem v letih 2017, 

2018 in 2019. Bil je to uradni dogodek priprava za Teden športa Evorpske unije (EWoS), 

ustvarjena je bila velika Športna vas po okusu slehernega državljana.  

 

URL:  

https://masport.hu 

 

Dobra praksa 2 
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Ime organizacije: 

Smučarska šola Bozsik  

 

Leto ustanovitve: 

2000 

 

Ustanovitelji: 

Smučarsko šolo so ustanovili trenerji in učitelji smučanja 

 

Glavna ciljna skupina: 

Vse starostne skupine  

 

Poslanstvo: 

Spodbujanje in popularizirajte smučarskega teka (tek na smučeh) in nordijske hoje v 

Budimpešti.  

 

Gavni športi: 

Nordijska hoja, tek na smučeh  

 

Glavna pobuda na področju medgeneracijskih športov: 

Dan nordijske hoje je bil organiziran 5. oktobra 2019 v Budimpešti v okviru kampanje 

Evropska prestolnica športa 2019. Odprti dogodek je privabil več 100 udeležencev iz vseh 

starostnih skupin.  

 

URL:  

https://sifutas.hu 

 

 

 

 

 

GRČIJA 

 

Dobra praksa 1 

https://sifutas.hu/
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Ime organizacije:  

Ustvarjanje tehnološkega orodja za spodbujanje evropskih tradicionalnih športov in iger 

(TSG) v podporo medgeneracijskosti in vključevanju v družbo" 

Leto ustanovitve:  

2017 

 

Ustanovitelji: 

Fundacion Universidad San Jorge 

Nacionalna in kapodistirska univerza v Atenah 

Federation europeenne des jeux et des  sports traditionnels 

Baranta Hagyomanyos Magyar Harcmuveszetek Orszagos Szovetsege 

 

Glavna ciljna skupina:   

Osnovnošolci in srednješolci, učitelji telesne vzgoje, trenerji trenerjev 

 

Poslanstvo: 

Glavni namen tega projekta je prispevati k inovativnemu širjenju in spodbujanju 

evropskega tradicionalnega športa in iger (TSG).  

 

Glavne naloge projekta so:  

Prepoznavanje  tradicionalnih evropskih športov in iger, ki se prenašajo z generacije ma 

generacijo in so še zmeraj živi med ljudmi. 

Omogočanje evropskim državljanom, da naložijo še druge igre na uradno spletno stran in 

z mobilno aplikacijo. 

Ustvarjanje interaktivnega pedagoškega gradiva za osnovne in srednje šole.  

 

Glavni športi: 

Teorija brez prakse   

 

Kje: 

Španija, Grčija, Francija, Madžarska 

 

URL:  
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http://geoludens.eu/home/ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project- 

details: /#project/579689-EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP 

 

 

ITALIJA 

 

Dobra praksa 1 

 

Ime organizacije: 

Cittadinanza Attiva Emilia Romagna 

 

Leto ustanovitve: 

Cittadinanzattiva je nastala leta 1978 kot gibanje Movimento federativo democratico na 

in sicer na pobudo skupin mladih katoliške in demokratične usmeritve in voljo do 

političnega delovanja. Gibanje je posvetno in je za vse. 

Junija 2000  se preimenuje v "Cittadinanzattiva". 

 

Ustanovitelji: 

Cittadinanzattiva APS je državljansko participativno gibanje, ki deluje v Italiji in Evropi 

za spodbujanje in varstvo pravic državljanov in potrošnikov. Cittadinanzattiva Emilia-

Romagna je regionalna podružnica gibanja.  

 

Glavna ciljna skupina: 

Evropski državljani 

 

Poslanstvo:  

Varovanje pravic državljanov 

 

Glavni športi: 

Šport za medgeneracijski razvoj mladine in starejših 

Spodbujanje starejših ljudi z igro 

 

Sedež:  
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Bologna, regionalna prestolnica Emilija Romagna. 

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna 

Via Castiglione, 24 - 40124 Bologna 

 

URL:  

https://buonepratichesociali.cittadinanzattiva-er.it/lo-sport-delle-bocce-per-lo-sviluppo-

intergenerazionale-nella-popolazione-giovanile-e-senior/ 

 

Dobra praksa 2 

 

Ime organizacije: 

Projekt EMAF – Evropski mojstrski atletski festival za srebrno obdobje 

koordinira ga FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera 

 

Leto ustanovitve: 

2020 

 

Ustanovitelji: 

Občina Ancona, Regija Marche, Italijanski nacionalni olimpijski komite – CONI, Istituto 

Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – INRCA, nacionalni znanstveni inštitut, ki deluje 

na področju geriatrije in socialne gerontologije. Območni šolski urad za regijo Marche – 

USR 

 

Glavna ciljna skupina: 

Ljudje vseh starosti 

 

Poslanstvo: 

Vplivanje športa na telesno in duševno stanje v odraslosti. 

Glavni športi: 

Cestna dirka (10 km), družabni sprehodi, atletika 

 

Sedež: 

Središče mesta Ancona  
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URL:  

https://european-masters-athletics.org/about-ema/news-overview/1787-emaf-european-

masters-athletics-festival-for-silver-age.html 

 

Dobra praksa 3 

 

"Anziani e Bambini Insieme" 

 

Ime organizacije: 

Scuola dell'infanzia paritaria "don franco facchetti" 

Residenza per anziani "leopardi" a villastanza 

 

Leto ustanovitve: 

Šola 1876 

 

Ustanovitelji: 

Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Villastanza  

 

Glavna ciljna skupina: 

Skupina 15/18 otrok + (15/20) starejših  

 

Poslanstvo: 

Cilj tega projekta je aktivirati medgeneracijske laboratorije otrok in starejših, spodbujati 

razvoj socialne inteligence s spodbujanjem medkulturnega in medgeneracijskega dialoga. 

 

Glavni športi: 

Ples, igra, ustvarjalna delavnica. 

 

Sedež: 

Via San Sebastiano, 8, Frazione Villastanza - Parabiago MI (Italy). 

Scuolainfanziavillastanza.it 

 

URL:  

https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/ 

https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/
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SLOVENIJA 

 

Dobra praksa 1 

 

Volkswagnov ljubljanski maraton je znan športni dogodek. Vsako leto ulice Ljubljane 

preplavijo tekači. Številke kažejo, da se zanimanje za to vrsto rekreacije in druženje 

povečuje. Vsako leto se organizatorji ljubljanskega maratona trudijo po svojih najboljših 

močeh. Več kot 40 000 obiskovalcev ima ta maraton. Namenjen je vsem: tekačem, 

njihovim družinam, športnikom, navijačem in mimoidočim. 

 

Ustanoviteljica: 

Mestna občina Ljubljana 

 

Leto ustanovitve:  

1996 

 

Glavna ciljna skupina:  

Prebivalci Slovenije in mednarodni udeleženci vseh starosti; tekači, njihove družine, 

športniki, navijači 

 

Poslanstvo: 

Da bi ljudje tek vzljubili. Ohranjanje zdravja. 

Glavni športi:  

Tek 

 

Prizorišče: 

Ljubljanske ulice, Gospodarsko razstavišče, prizorišče Ljubljanskega sejma 

 

URL:  

https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/ 

 

Dobra praksa 2 

https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/
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Medgeneracijski športi znotraj združenj bolnikov z ledvično boleznijo 

V Sloveniji so številna društva bolnikov (pljučni, onkološki, kardiološki bolniki itd.). Ta 

društva so večinoma zelo aktivna in vidna v skrbi za socializacijo, izobraževanje in šport 

svojih članov. Ker so bolniki različnih starosti in so dejavnosti za vse člane in ker so športi 

v društvih  postali  način življenja, so športi znotraj teh asociacij medgeneracijski.  

 

Ime organizacije:  

ZDLB Slovenije - Združenje združenj bolnikov z ledvičnimi obolenji  Slovenije 

 

Ustanovitelj: 

Skupina bolnikov in strokovnjakov na tem področju 

 

Glavna ciljna skupina:  

Bolniki z boleznimi ledvic in njihove družine 

 

Poslanstvo: 

Organizacija je namenjena boljšemu življenju bolnikov in temu, da bodo vidni, slišani in 

socialno integrirani. 

 

Glavni športi: 

Člani sodelujejo na lokalnih, nacionalnih in svetovnih tekmovanjih na področju plavanja, 

atletike, namiznega tenisa, kegljanja, badmintona in kolesarjenja.  

 

Kje:   

Po vsej Sloveniji 

 

Facebook stran:  

https://www.facebook.com/ZdlbSlovenije/ 
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Credit: United Kindney Patients Associations of Slovenia 

 

 

BOLGARIJA 

 

Dobra praksa 1 

 

Ime organizacije: 

Aktivna bolgarska družba   

 

Leto ustanovitve: 

2013 

 

Ustanovitelji: 

Skupina 9 dejavnih mladih  

 

Glavna ciljna skupina: 

ABS sodeluje predvsem z lokalnimi prostovoljci, mladinskimi delavci, neprofitnimi 

organizacijami, socialnimi delavci in državljani Evropske unije. ABS je organizator 

projektov z mladimi voditelji, mladostniki z manj priložnostmi in za mladino iz 

prikrajšanega okolja. 

 

Poslanstvo: 

V ABS poskušamo ustvariti proaktiven odnos do socialne vključenosti in vprašanj v naši 

lokalni družbi; spodbujamo udeležbo in vključevanje mladih v socialne procese ter v 

razvijanje praktičnih znanj z neformalnim izobraževanjem, z različnimi metodami 

(konference, srečanja z lokalnimi predstavniki države, delavnice itd.)   

 

Glavni športi: 
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Množični športi na travi, tradicionalne igre, nogomet, košarka, odbojka itd. 

 

Kje: 

Aktivna bolgarska družba, sedež 

 

URL:   

https://www.activebulgariansociety.org/                                

https://www.facebook.com/ActiveBulgarianSociety/                           

https://www.instagram.com/activebulgariansociety/        
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PRILOGA 2 – Raziskovalni anketni vprašalnik  
 

Država: 

Ime raziskovalca: 

Datum, kraj in ura intervjuja: 

 

 

Raziskava o pripravljenosti za medgeneracijske športne dejavnosti 

 

Spoštovani udeleženec, spoštovana udeleženka anketiranja 

Cenimo in hvaležni smo, da ste pripravljeni sodelovati v tej raziskavi o odnosu do 
telesne kulture v vaši državi in o  preferencah mlajših in starejših na področju 
športnih dejavnosti in športa. Namen raziskave, ki je bila izvedena v okviru evropskega 
projekta Funmilies v programu ERASMUS+, je ugotavljanje preferenc, ki jih imajo 
mlajše in starejše skupine do posameznih športov. Vaš prispevek k tej raziskavi je 
neprecenljiv za oblikovanje medgeneracijskih športnih dejavnosti za družine in 
ustvarjanje bogatejšega življenja v skupnosti.  

(Ime raziskovalca/ke in                     

organizacija) 

 

Datum in kraj:  

 

A. IDENTITETA, SOCIALNO, GRAJENO IN NARAVNO OKOLJE 

 

Ime: 

Priimek: 

 

Prosimo, obkrožite izjave, ki veljajo za vas 

 

Spol: 

☐ moški  

☐ ženska 

        

Izobrazba, zaključeni študij: 

☐ osnovna šola 

☐ poklicna šola 
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☐ gimnazija  

☐ visokošolska diploma 

☐ podiplomski študij 

 

Poklic/zaposlitev/status 

☐ otrok  

☐ dijak, dijakinja  

☐ univerzitetni/a študent/ka 

☐ zaposlen/a 

☐ brezposeln/a 

☐ med delom in upokojitvijo 

☐ upokojen/a 

 

Spadam v starostno kategorijo 

☐ 12-16 

☐ 17-25 

☐ 65-74 

☐ 75-84 

 

Zakonski stan: 

☐ samski  

☐ poročen/a 

☐ ločen/a 

☐ vdovec/a 

☐ drugo: 

Kdo živi z vami?  Obkrožite odgovor. Možnih je več odgovorov. 

☐ mati 

☐ oče 

☐ bratje in sestre 

☐ zakonec 

☐ partner/ica 
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☐ babica/dedek 

☐ teta 

☐ stric 

☐ bratranec 

☐ prijatelj/ica 

☐ živim sam/a 

☐ drugo: 

 

Kje zdaj živite? Obkrožite odgovor   

Živim  

☐ na vasi 

☐ v naselju z do 10.000 prebivalcev 

☐ na podeželju  

☐ v mestu z več kot 100 000 prebivalci 

☐ velikem mestu z več kot 1 000 000 prebivalci 

 

Kakšna je pokrajina okoli tebe? Možnih je več odgovorov. 

Tam, kjer živim, je večinoma: 

☐ ravnica 

☐ hribovita pokrajina 

☐ gorska pokrajina 

☐ jezera 

☐ morje  

☐ potoki 

☐ ocean 

☐ gozdovi  

☐ drugo: 

 

B. DOJEMANJE ŠPORTA  

 

Obkroži do pet odgovorov. Šport se večinoma dojema kot:  
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☐ gibanje 

☐ učinkovitost  

☐ strokovnost 

☐ tekmovalnost 

☐ javna dejavnost 

☐ zdrava dejavnost  

☐ igra 

☐ spektakularen dogodek 

☐ mit      

☐ skupnostna dejavnost  

☐ idealizirana slika družbe   

☐ enakost 

☐ solidarnost 

☐ vidnost  

☐ delo  

☐ rekreacija, prosti čas 

☐ užitek 

☐ boleča dejavnost 

☐ dejavnost z negativnimi pomeninami  

☐ dejavnost pod negativnim pritiskom medijev 

☐ doping 

☐ finančne goljufije  

☐ drugo: 

 

C. DOJEMANJE GENERACIJ IN DRUŽINE  

 

Kako dojemajo mlade? Pet odgovorov je možnih. 

Mladi so/imajo: 

☐ večinoma bolje izobraženi kot starejši  

☐ veliko tehnološkega znanja 

☐ fizično močni 
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☐ psihološko ranljivi 

☐ lepi 

☐ osredotočeni na svoje telo in delovanje 

☐ spoštljivi 

☐ samozavestni 

☐ izgubljena generacija zaradi socialnih, zdravstvenih, gospodarskih in političnih okoliščin 

☐ brezposelni 

☐ drugo: 

 

Kako se dojemajo starejši ljudje? Možnih je do pet odgovorov.  

Starejši ljudje so/imajo: 

☐ finančno breme za družbo 

☐ zamerljivi 

☐ veseli 

☐ znanje 

☐ številni 

☐ del naše družine 

☐ slabo učljivi  

☐ zaščitniški 

☐ upokojeni 

☐ se nočejo gibati  

☐ krhki  

☐ bolni  

☐ potujejo z nami skozi življenje 

☐ drugo: 

 

Kako se dojema družine? Do pet odgovorov je možnih. 

☐ mlajše in starejše generacije so si v družinah zelo blizu  

☐ družine so večinoma nuklearne  

☐ z nami živijo drugi družinski člani (oče, mati, otroci) 

☐ mlajši in starejši člani družine cenijo iste stvari 
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☐ mlajši in starejši člani družine so enako cenjeni  

☐ družina je steber naše družbe 

☐ družina je breme mlajšim generacijam 

☐ družinski člani si med seboj veliko pomagajo  

☐ družinski člani sprejemajo pomembne odločitve za družino 

☐ mlajši družinski člani sprejemajo pomembne odločitve za družino 

☐ drugo:  

 

D. KDO JE VPLIVAL IN KAJ JE VPLIVALO NA VAŠO ODLOČITEV GLEDE VAŠEGA 

SODELOVANJA V ŠPORTU 

 

Zakaj ste se pričeli športno udejstvovati. Obkrožite odgovore, ki veljajo za vas. 

☐  bil sem pod vplivom svojega fizičnega okolja (gozdovi, jezera, morje, igrišča za igro, 

parki, TV programi, internet)   

☐  v bližini je bil športni klub                  

☐  privzel sem šport svojih staršev/mi je bil všeč  

☐ pod vplivom vrstnikov, prijateljev 

☐ kot otrok sem bil zelo svoboden in sem sam odkril svoj šport 

☐ hotel sem biti družbeno priznan in ljubljen 

☐ sem hotel pripadati 

☐ sem želel biti uspešen 

☐ sem se želel naučiti česa in vedeti več 

☐ sem bil lahko z družinskimi člani  

☐ drugo:  

 

Zakaj ste vzdrževali svojo športno dejavnost? Možnih je več odgovorov. 

☐ mi je bila všeč 

☐ sem že vložil veliko energije in časa vanjo 

☐ sem že marsikaj dosegel   

☐ sem razvil določen slog življenja 

☐ mi je pomagalo obvladovati sebe in življenje  
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☐ moji prijatelji so bili tam 

☐ mi je bilo všeč, da sem del skupine, skupnosti 

☐ sem perfekcionist 

☐ zaradi športa se počutim bolj stabilno 

☐ so me opazili in me priznali  

☐ moj trener je to hotel/želi 

☐ moji starši so trdili, da se moram zanimati za šport  

☐ drugo: 

 

Kdaj ali zakaj ste opustili športno dejavnost? Več odgovorov je možnih. 

☐ sem bil dolgo bolan  

☐ starši so mislili, da moja dejavnost škoduje našemu družinskemu življenju 

☐ ekonomski položaj moje družine se je spremenil 

☐ v bližini ni bilo športnih organizacij 

☐ ni bilo javnega prevoza 

☐ športne aktivnosti niso za ljudi mojih let 

☐ nastopil sem svojo prvo službo 

☐ uredil sem si svojo družino ali gospodinjstvo 

☐ sem začel z vojaško službo 

☐ sem šel skozi stresno življenjsko obdobje 

☐ športi niso bili za starejše 

☐ ni se mi dalo toliko gibati 

☐ bojim se, da se bom poškodoval in postal odvisen 

☐ drugo: 

 

Zakaj ste se spet začeli udejstvovati v športu? Več odgovorov je možnih. 

☐ moja družina je hotela, da se udejstvujem 

☐ moji otroci so hoteli 

☐ sem imel v življenju vedno nekaj športnih aktivnosti 

☐ želim ostati zdrav 
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☐ želim imeti nekakšno strukturo v življenju 

☐ izobraženi ljudje morajo skrbeti zase 

☐ sem se želel obvarovati  pred preobremenjenostjo  

☐ želim čim dlje ostati zdrav  

☐ bi rad ostal neodvisen 

☐ izobraženi ljudje morajo imeti nekaj športnih aktivnosti 

☐ drugo: 

 

E. PREDNOSTNI ŠPORTI 

 

Kateri športi so vam všeč? Povej pet odgovorov in nam povej, zakaj. 

☐ avanturistični športi 

☐ badminton 

☐ boating  

☐ deskanje  

☐ golf 

☐ hula hop 

☐ igre mojega otroštva (katera?) 

☐ igre z žogo 

☐ jadranje  

☐ joga 

☐ kajak 

☐ kegljanje 

☐ kolesarjenje 

☐ lokostrelstvo 

☐ namizni tenis 

☐ metoda Feldenkrais  

☐ nogomet 

☐ pilates  

☐ plavanje 
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☐ ples 

☐ pohodništvo 

☐ potapljanje 

☐ raztezanje 

☐ šah itd.  

☐ sankanje 

☐ skoki 

☐ smučanje 

☐ suping 

☐ tek 

☐ tek na smučeh 

☐ tenis 

☐ umetnostno plavanje  

☐ veslanje  

☐ video bowling 

☐ vodni športi 

☐ drugo 

 

F. MEDGENERACIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 

Katera od naslednjih definicij najbolje prikazuje vaše pojmovanje medgeneracijske 

športne dejavnosti? Izberite definicije, s katerimi se strinjate, in povejte, zakaj ste jih 

izbrali.  

☐ medgeneracijska športna dejavnost je dejavnost, ki poteka na prostem ali v zaprtih 

prostorih 

☐ dejavnost, ki poteka poleti ali pozimi 

☐ dejavnost, ki združuje mlajše in starejše, ki si prizadevajo za skupne cilje 

☐ dejavnost, ki vodi v javni nastop/dogodek 

☐ dejavnost, kjer se generacije skupaj ukvarjajo s športom in si pomagajo 

☐ dejavnost ob upoštevanju različnih sposobnosti generacij 

☐ medgeneracijske dejavnosti po mojem niso možne 
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☐ drugo: 

 

Kako bi opisali zagotavljanje medgeneracijskih športnih dejavnosti v vaši državi? 

☐ obstaja precejšnja in bogata ponudba medgeneracijskih  športov. Katerih? 

☐ obstajajo množični medgeneracijski športni dogodki. Kateri?  

☐ ni veliko ponudbe  

☐ drugo: 

 

Kdo zagotavlja medgeneracijske  dejavnosti? 

☐ vrtci 

☐ šole za mlajše generacije  

☐ univerze 

☐ športni klubi 

☐ medgeneracijska središča 

☐ skupnostni centri 

☐ rezidenčne šole, ki v okviru svojega izobraževalnega programa ponujajo športne     

    dejavnosti 

☐ vrtci 

☐ sindikati v svojih počitniških objektih 

☐ hoteli 

☐ drugo: 

 

Če  v vaši državi ni dovolj medgeneracijskih športnih dejavnosti, zakaj je tako? 

☐ šport je le za otroke  

☐ starejši niso za šport 

☐ generacije živijo ločeno 

☐ ni dovolj ozaveščenosti javnosti  

☐ ljudi ne spodbujajo k medgeneracijskemu športu 

☐ šport se dojema predvsem kot tekmovanje in uspešnost 

☐ drugo:  
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Itd... 
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