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Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in 
aktivacija večinskega prebivalstva- Alenka Kovšca

Pomen socialnih omrežij za grajenje skupnosti



Kaj je skupnost?

• Skupnost je socialna skupina ljudi, ki si delijo okolje, po navadi z istimi 
interesi. V človeških skupnostih namen, prepričanje, viri, preference, 
potrebe in tveganja predstavljajo pogoje, ki so normalni in pogosti ter 
učinkujejo na identiteto vseh udeležencev in na njihovo stopnjo 
kohezivnosti.  (wikipedija)



•Skupnost razumemo kot tisti socialni sistem, ki 
sam sebe definira kot skupnost, ki se 
samoustvarja in samoohranja. 



Pojem skupnosti v preteklosti

• ……Je pomenil povezano skupino ljudi, živečo na določenem kraju. 
Skupnosti so članom nudile oporno mrežo in poskrbele bolj ali manj 
za vse njegove potrebe – tako so delovale preventivno v več pogledih 
– preprečevale so prestopniška dejanja, prispevale so k boljšemu 
počutju, zdravju in k manjšemu številu socialnih in drugih bolezni. 



Tipične skupnosti

• Sociološka

- skupnosti krvi: družina, sorodstvo; 

- skupnosti zemlje: sosedstvo, domačija, vas in (predindustrijsko) mesto

- ter skupnosti duha: prijateljstvo, verske skupnosti, cehi, zadruge,     
verske skupnosti, društva

• Prostorska ( vaška, KS, mestne četrti)



Družina



Vaška skupnost



Uspešna skupina športnikov



Skupnost vernikov



Skupnost v preteklosti in danes

• (praskupnost) ……

• Posameznik je rojen v določeno skupnost. Ker so bili člani bolj ali manj 
stalni, jih je dobro poznal, zato vprašanje socialnih stikov, varnosti, 
identifikacije in zgledov ni bilo relevantno

• V taki skupnosti so se izvrševale tudi  druge vitalne dejavnosti, kot so 
trgovanje, praznovanje, druženje, sprejemanje pomembnih odločitev 
itd. Idealna skupnost je bila vas s sorodstvenimi vezmi ali majhno 
mestece, kjer so ljudje živeli več generacij. 



Skupnost danes

• Spremembe v družbi, ki se kažejo predvsem v večji mobilnosti, migracijah, mešanju 
kultur, vse bolj mestnem prebivalstvu, vse daljši odsotnosti ljudi od doma, imajo 
posledice tudi na skupnosti, saj se pojavljajo vedno nove oblike (npr. virtualne 
skupnosti), ki so bolj odprte in manj vezane na geografske oziroma prostorske 
dejavnike.

• posameznik član več skupnosti - multiskupnostni posameznik 

• "virtualne" skupnosti zagotavljajo informacije o svetu, ideje o tem, kaj je prav in kaj 
ni, kaj je zaželeno in nezaželeno, igrajo vlogo v oblikovanju identitete ter v izbiri 
socialnih vlog,  Virtualna skupnost pa ne odgovarja na vrsto potreb posameznika –
cel spekter potreb ostane nezadovoljen.



Socialna omrežja, socialne mreže



Vaja: (20 minut)

• napišite prednosti in slabosti posamezne skupnosti ( preteklost in 
danes in jih primerjajte – vrednotite)

• Definirajte značilnosti vaše skupine, ali vaške skupnosti, ali virtualne 
skupnosti

• Izberite idealno skupnost



Skupnost v preteklosti in danes – z vidika 
posameznika

• Preteklost

1. Pripada eni skupnosti

2. Skupnost je jasno definirana

3. Ena skupnost zadovolji vse 
potrebe ( fizične, psihične, 
duhovne, socialne)

4. Ne odloča o skupnosti

• Sedanjost 

1. Pripada več skupnostim

2. Skupnost ni jasno definirana. 

3. Skupnost zadovoljuje le 
določene potrebe

4. Odloča o skupnosti



Skupnosti v preteklosti in danes-z vidika skupnosti

• Preteklost

1. Zaprte

2. Jasne meje

3. Stalni člani

4. Slabo povezani z drugimi 
skupnostmi

5. Stalne-vezane na prostor

Vrste:

Lokalne , odnosne

• Danes

1. Odprte

2. Nejasne meje

3. Nestalni člani

4. Več povezav z drugimi SK

5. Fluidne

6. Ne nujno vezane na prostor

Vrste:

Lokalne, odnosne, virtualne



DR. Yuri Yatsko- VIVA 

• Trditev
• Naša družba očitno ne potrebuje mladih ljudi, ki bi poznali 

tradicijo svojega naroda in države. V sodobni družbi imamo 
raje ljudi, ki lovijo Pokemone, nenehno delajo „selfije“ in 
zbirajo „všečke“. To vodi v resen psihični in duševni razpad.

• Ta kriza je pokazala, da se je pomen vrednot, kot sta 
solidarnost in sočutje, v naši družbi očitno zmanjšal. Skorajda 
so nas uspeli prepričati, da v sosedu vidimo tekmeca, 
nasprotnika, celo sovražnika.



Vrste skupnosti

Pojem skupnosti je zelo širok in pogosto z njim mislimo na zelo različne 
entitete: 

• soseske, 

• delovne organizacije, 

• društva,

• institucije,

• religiozne skupnosti. 



Tipične družbe ( širše skupnosti)

• Tipične družbe, oblikovane po "racionalni volji", so društva in družbe, 
zlasti delniška 

( interes)

• družba, velemesto oz. industrijsko mesto, narod, država, svet .

( potreba ) – VLOGA države

. Hedonisti ( miške)



Delovanje v skupnosti

Ko govorimo o delovanju v skupnosti, pri tem mislimo na katero koli 
potencialno ali že obstoječo skupnost. Skupnost lahko gradimo kjerkoli -
v bloku, ulici, naselju, vasi, mestu, šoli... Edini pogoj je, da so ljudje 
zainteresirani ali da je v njih dovolj močna želja po skupnem delovanju 
in srečevanju. 

Ob tem trčimo na problem, da so trdne skupnosti bolj zainteresirane za 
nadaljnji razvoj, kot šibke ali neizoblikovane skupine posameznikov – te 
pa bi povezave še bolj potrebovale.



Učinki povezovanja

• Pomembna je vsota ’outputov‘ (rezultatov delovanja) posameznikov, ki 
delujejo neodvisno eden od drugega, atomizirano in ’outputom‘ teh istih 
posameznikov, ki delujejo kot integrirana skupina (sistem)" (Mlinar, 1973, 
55)

• (Mlinar, 1973, 55). Najvišji izkoristek kolektivnega potenciala je, če 
posamezniki delujejo kot integrirana skupina in maksimizirajo rezultate 
delovanja na osnovi "kumulativnega potenciala, potenciala 
komplementarnosti in kompetitivnega potenciala". (Neizkoriščeni 
kolektivni potencial pa izenačuje z visoko stopnjo atomizacije).



Odnos med posameznikom in skupnostjo

Mlinar navaja tri glavne vrste odnosa osebnosti do

1. družbenega okolja, in sicer posameznik od lokalne skupnosti nekaj 
dobiva; 

2. Posameznik prenaša, razširja določene dobrine drugim pripadnikom 
lokalne skupnosti; 

3. Posameznik ustvarja nekaj novega – gre za kreativno vključevanje 
posameznika v družbo. 



Grajenje skupnosti

Skupnost lahko gradimo le tam, kjer člani sami izrazijo 
zanimanje, voljo, pripravljenost (da bi  nekaj storili 
skupaj), če tega ni, potem skupnosti ne more biti. Ljudi 
ne moremo »od zunaj prisiliti, da se družijo in gradijo 
skupnost. Lahko jim le pomagamo, da prepoznajo 
skupne točke in se usmerijo v isto smer. 



Primeri grajenja skupnosti

• Starši v vrtcu, ki imajo podobne interese ( krepimo družine)

• Otroci in starši v bloku ( včeraj in danes)

• Otroci v šoli, ki imajo podobne interese ali potrebe ( klub močni)

• Starši otrok v VDC ali s posebnimi potrebami, ki imajo podobne potrebe 
( popoldansko varstvo)

• Ad hoc skupina, ki želi delovati na zelo določenem interesnem področju ( 
prostovoljno zbiranje prispevkov)

• Interesne dejavnosti ( za večino in manjšino)



Pogoji za uspešno grajenje skupnosti – analiza 
stanja

• Vaja: delo v skupinah ( analiza potreb migrantov)

• vprašalnik



Faze v grajenju skupnosti

• V začetku so bolj ali manj nepovezani posamezniki z zelo različnimi in razpršenimi interesi 
in cilji (jaz +jaz + jaz ...), v določenih trenutkih med njimi prevlada posameznikov interes, 
ki se mu drugi podredijo (veliki posameznik - JAZ) in na trenutke (ali v določenih 
obdobjih) vznikne nova entiteta, ki je več kot vsota posameznikov in jih presega (MI).

• 1. faza: jaz + jaz + jaz ... = jaz + jaz + jaz ...

• 2. faza: jaz + jaz + jaz ... = JAZ

• 3. faza: jaz + jaz + jaz ... = MI

• Faze si ne sledijo nujno v tem vrstnem redu, niti niso faze v klasičnem smislu, ampak gre 
za prepleteno in včasih tudi sočasno dogajanje, ki prinaša določeno dinamiko



Poslušanje

Pomen poslušanja. Na začetku je bistveno prisluhniti ljudem – kakšni so

njihovi problemi, strahovi, želje, pričakovanja. Pogosto namreč ne 
poslušamo drugega, ampak svoje misli, svoje strahove, svoja 
pričakovanja. 

Poslušanje, ki ima namen slišati drugega, in preverjanje svojega 
razumevanja, je ključ do razumevanja drugih.

Vaja poslušanja ( Yuri)



Komuniciranje v skupnosti

Komuniciranje v skupnosti se dogaja na več nivojih:
• komuniciranje strokovnjaka (ali skupine strokovnjakov) s skupnostjo. 
• Drug nivo je komuniciranje med člani skupnosti. Tudi pri njih se pojavljajo 

podobne težave nerazumevanja in zaprtosti, ki se kažejo v poslušanju sebe 
in ne drugega. Strokovnjak se navadno ukvarja s skupnostjo, ki ima 
pregledno in obvladljivo število članov, ki se med seboj poznajo. Kljub temu 
pa vsak od njih govori svoj jezik, zato je na začetku pomembno, da 
prisluhnejo drug drugemu in spoznajo različna mnenja in poglede. 

• Tretji nivo je komuniciranje skupnosti z drugimi skupnostmi, organizacijami 
oz. na splošno z okoljem.



Vsi imajo prostor pri mizi

Iz procesa grajenja skupnosti ne smemo izključevati nikogar. Zaželeno 
je, da se vključi čim več (formalnih) članov, ne glede na starost, socialni, 
ekonomski ali kateri koli drug status.

Če želimo, da bo naše delovanje preventivno, si moramo prizadevati za 
vključevanje in soočanje različnih, morda celo razdeljenih in grupiranih 
posameznikov. Prizadevati si moramo za odprtost, ki vključuje vse.

Edini pogoj je, da ljudje sami pokažejo interes ali vsaj dopustijo 
možnost za dialog.



Skupine, ki so izključene, ali na obrobju



Naša vloga - spodbujevalci sprememb

Naloga spodbujevalca sprememb je sprožanje procesov samopomoči, 
samoorganizacije (skozi konkretno delovanje) in s tem ustvarjanje 
dinamike, ki oživlja skupnost.

Spodbujevalca sprememb v skupnosti tako bolj zanima ta manj viden 
proces in njegov razvoj kot pa konkretna aktivnost skupnosti.



Napake

Napake

• Najpogostejše napake spodbujevalcev sprememb so, da so bolj 
zainteresirani za grajenje skupnosti kot skupnost sama in več naredijo 
zanjo kot ona sama. S tem prevzamejo odgovornost za dogajanje v 
njej in hkrati navežejo dogajanje nase, s čimer tvegajo, da bo po 
njihovem odhodu skupnost razpadla. 

• Odvzamejo možnost avtonomnega in samostojnega delovanja in jo 
tako postavijo v položaj ne(dovolj) sposobne in kompetentne 
skupnosti, zato je manj verjetnosti da bo obstala.



• Druga napaka je, da bi radi isti model (delovanja) uporabili pri vseh 
skupnostih, čeprav je vsaka skupnost drugačna, v drugačnem položaju 
in stanju. 

• Zato moramo skupaj z njo odkriti najbolj primeren način. Gre za 
individualno obravnavanje skupnosti in njenih potreb. To od 
spodbujevalca sprememb zahteva veliko mero odprtosti, 
ustvarjalnosti in iznajdljivosti.



Temeljni cilj

Naš cilj je torej da skupnosti pomagamo 

• da prepoznava potrebe svojih članov, 

• zazna prednosti dejstva, da je skupnost in 

• ustvarjanje pogojev  da se samoohranja.



Optimističen pogled na skupnost ( Covey-1998)

Govori o štirih elementih idealnih skupnosti, in sicer:

• o enem standardu, ki se nanaša na spoštovanje zakonov in reda;

• o enem srcu, ki zajema globoko medsebojno povezanost,

• o enem duhu, ki pomeni skupne namene, poslanstvo, in o ekonomski 
enakosti, kjer ni revežev.



Prihodnost? Kakšno si želim?

Znova okrepiti skupnostno naravnanost  

Prostor živi, ko živi skupnost





Hvala za pozornost!
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Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


