
   
 
 

 
ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ СТАРИЈИХ  ЉУДИ У СЕЛИМА 

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

приказ стања и могући правци за развој нових услуга социјалне заштите 

Истраживање је спроведено у настојању да се утврде карактеристике 

друштвеног живота и друштвених интеракција старијег становништва неких сеоских 

подручја општине Стара Пазова да би се стекао увид у потребе које се могу 

задовољити кроз креирање и развој услуга социјалне заштите. Истраживањем су 

приказани и примери добре праксе као могући модалитети за проширење постојећих и 

развој нових дневних услуга при локалној Служби кућне неге, помоћи у кући и клуба 

за стара и одрасла лица Центра за социјални рад у Старој Пазови. 

У испитивању су учествовала 104 лица старија од 60 година. Узорком 

површина обухваћене су 84 старије особе које живе у сеоским насељима Војка и 

Голубинци, а простим случајним узорком обухваћено је 20 чланова Клуба за дневни 

боравак у Старој Пазови. 

Резултати су показали да старији људи у старопазовачким селима најчешће 

активно учествују у породичном животу и одржавају учестале контакте са сродницима 

и суседима. Старије становништво није у довољној мери укључено у друштвени живот 

у својим селима, а слободно време углавном не проводи активно, садржајно и 

структурисано. Испитаници увиђају недостатак организованих садржаја у својим 

селима који су намењени припадницима њихове генерације, при чему значајан број 

старијих људи има интересовање за услугe клубова за дневни боравак и 

међугенерацијских центара као понуђених оквира за унапређење друштвеног живота у 

селу и њихове дневне активације. Пракса старопазовачког Клуба за дневни боравак 

приказана кроз призму ставова испитаних чланова показала је изузетно задовољство 

услугама које користе и радо препоручују својим вршњацима.  
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УВОД 

 

 

Помисао на традиционално село и друштвени живот у њему најчешће се везује 

са идиличном сликом мале локалне средине са добрим узајамним односима између 

њених житеља, пољопривредним радовима који се заједнички обављају унутар 

породичних, родбинских и суседских група, празницима и светковинама који се 

припремају и одвијају упоредо са радом и активном старошћу коју дочекује и 

проживљава сеоско становништво радећи докле год може, истовремено навршавајући 

свој животни и радни век. Међутим, живот у виталним савременим селима која су 

захваћена процесима модернизације све се мање ослања на традиционалне обрасце.  

Општи трендови промена видљиви су у свим сегментима друштвеног живота – 

од начина рада и провођења слободног времена, до начина међуљудске комуникације и 

карактера друштвених односа, у којима долази до заокрета од примарних ка 

секундарним односима и све већој индивидуализацији појединаца, од јаких 

породичних, суседских и сродничких веза ка њиховом постепеном слабљењу, од чврсте 

интегрисаности у традиционалну локалну заједницу ка потребама прилагођавања 

њеним променама. Механизација пољопривреде, техничко-технолошки развој, све већи 

број непољопривредног сеоског становништва, раздвајање радног и слободног времена, 

промене су које условљавају постепену редукцију и преобликовање функција 

примарних сеоских група - породице, сродства, суседства. Њихове традиционалне 

функције преузимају нове и све бројније сеоске институције и организације – 

економске, здравствене, верске, образовне, културне, забавно-рекреативне, управне, 

политичке.  

Као витална села која се модернизују, старопазовачка рурална подручја под 

утицајем су сталних промена, а функције села се континуирано крећу у правцу 

прилагођавања новим потребама становника. У том процесу промена посебну 

карактеристику савременог села чини његова демографска старост. 

Села у старопазовачкој општини тренутно се налазе у стадијумима дубоке  

демографске старости – у сеоским насељима општине живи укупно 4727 лица старијих 

од 60 година, што чини приближно 23% укупног сеоског становништва општине.1 

Узимајући у обзир чињеницу да популација старих у старопазовачким селима 

представља значајну групу по броју и уделу, у контексту општих промена начина 

живота значајно је сагледати актуелне карактеристике  друштвеног живота старијих на 

селу. У оквиру овог рада оцењено је значајним да се утврде и евентуални проблеми 

који се могу превазићи кроз развој нових услуга социјалне заштите, уважавајући 

                                                           
1 У сеоским подручјима општине Стара Пазова живи 31,37% (20642) укупног становништва општине, пo 

резултатима пописа 2011. године. Старопазовачка села спадају у категорије средњих и великих села, и обухватају:  

једно средње (Крњешевци – 845 становника), два велика (Сурдук – 1397 и Белегиш – 2973), и три веома велика села - 

преко 3000 становника (Голубинци – 4721, Војка – 4752 и Стари Бановци – 5954). Посматрано по појединим 

насељима, удео становника старијих од 60 година креће се у распону од 20% (Војка  – 20%) до преко 31% (Сурдук – 

31,5%), што сврстава рурална подручја општине Стара Пазова у стадијуме дубоке и најдубље демографске старости, 

по класификацији Г. Пенева. 
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ставове и очекивања најстаријих житеља у селима и руководећи се добром праксом до 

сада развијених локалних услуга којима стари у селима нису обухваћени. 

Центар за социјални рад, као једина установа социјалне заштите на територији 

општине Стара Пазова2 основан 1982. године, започео је са истраживањем потреба 

старијих људи 1984. године у циљу развијања ванинституционалних облика заштите 

који би старијима омогућавали сигурнији и бољи живот у природној друштвеној 

средини и предупредили њихово трајно збрињавање у установе социјалне заштите. 

Након дугогодишњег праћења потреба и вишегодишње имплементације пројекта 

социјалне интеграције старијих људи „Старима с љубављу“ (2003.-2008.), старијим 

грађанима општине Стара Пазова су од 2009. године доступне услуге Клуба за дневни 

боравак при Служби кућне неге и помоћи у кући, која је као организациона јединица 

Центра за социјални рад формирана Одлуком Општине Стара Пазова. Захваљујући 

оствареним циљевима који се односе на унапређење социјалне интеграције и квалитета 

живота старијег старопазовачког становништва, на шта указују показатељи о броју 

посетилаца Клуба и њиховом учешћу у активностима, једна од перспектива развоја 

Службе односи се на стварање услова за отварање клубова за дневни боравак у другим 

насељима општине, пре свега у сеоским срединама. Узимајући у обзир чињеницу да 

потребе старог сеоског становништва у општини нису испитиване од 1984. године, 

значајно је израдити нове релевантне анализе и утврдити актуелне потребе за 

унапређењем квалитета друштвеног живота старих у селу кроз оснивање клубова и/или 

развој других сродних услуга социјалне заштите. Један од могућих праваца развоја 

других дневних услуга односи се на отварање међугенерацијских центара, чијим се 

активностима може допринети унапређењу суживота у локалној заједници, по узору на 

праксу неких европских земаља где овај облик друштвеног активитета показује добре 

резултате и у практичном смислу представља ''пожељан одговор'' изазовима 

демографске кризе која је карактеристична за локалитет у којем се истраживање 

обавља. 

Истраживање је спроведено у оквиру пројекта ''Истраживачко-аналитичка 

пракса за унапређивање услуга социјалне заштите и социјалне политике у локалној 

заједници'' Удружења истраживача социјалних прилика – МРЕЖА ИСП, подржаног од 

стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије – 

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту. Основни циљ пројекта је подстицање 

и јачање истраживачко-аналитичке праксе и подршка изради анализа чији резултати 

могу допринети унапређивању услуга социјалне заштите и социјалне политике у 

                                                           
2 Општина Стара Пазова налази се у Аутономној покрајини Војводина, припада региону Срема и спада у ред 

развијених општина Србије. Територија општине обухвата површину од 351 км² земљишта равничарског типа. 

Удаљена је 30 км од Београда и 45 км од Новог Сада са којима је, као и са свим дестинацијама Европе, повезана 

путевима међународног ранга, железничким саобраћајем и пловним током Дунава који у дужини од 24 км протиче 

њеном територијом. Изразито је миграторно подручје са мултинационалном, мултиконфесионалном и 

мултикултуралном структуром својих житеља. У општини живи 65792 становника у 9 насељених места од којих су, 

поред 6 наведених сеоских насеља, два насеља градског (Стара Пазова са 18602 и Нова Пазова  са 17105 становника) 

и једно насеље мешовитог типа (Нови Бановци са насељем Бановци Дунав у којем живи 9443 становника). 

Посматрано у односу на укупан број становника настањених у општини Стара Пазова, удео старијих од 60 година 

износи 22,2% (14608), што општину сврстава у локалитете у којима се становништво налази у стадијуму дубоке 

демографске  старости. 
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локалној заједници. Пројекат, као и само истраживање, стварају нову истраживачку 

грађу којом се могу систематизовати и уопштити искуства о потребама корисничке 

групе и ефектима социјално-заштитних услуга. 

 

1. ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА 

  

Поред практичних потреба за израдом анализе о могућим правцима за развој 

нових дневних услуга при постојећој локалној служби, одабир проблема истраживања 

подстакнут је руралносоциолошком теоријом и емпиријским истраживањима, као и 

непосредним искуствима и радозналошћу истраживача да сагледа и испита актуелно 

стање на терену. Проблем од којег истраживање полази односи се на недостатак увида 

и сазнања о карактеристикама друштвеног живота старијег сеоског становништва 

општине Стара Пазова и неоствареним потребама које се могу задовољити кроз 

креирање и развој нових локалних услуга.  

Под друштвеним животом у овом раду се подразумева породични живот, 

интеракције са сродницима и суседима, коришћење ресурса у локалној заједници и 

начин провођења слободног времена. 

Проблем непознавања стања друштвеног живота старије популације на селу ово 

истраживање настоји да превазиђе проналажењем одговора на следећа питања: 

 колико времена старије сеоско становништво проводи са члановима породице и  

на који начин учествује у породичном животу и интеракцијама унутар 

породичног домаћинства; 

 на који начин стари одржавају контакте са блиским члановима породице са 

којима не живе у домаћинству (родитељи, деца, снаје, зетови, унучад, 

праунучад) и осталим сродницима и колико су чести њихови контакти; 

 како се одвија комшијски живот старијих људи у савременим селима и каква је 

динамика интеракција старих са њиховим комшијама; 

 да ли се одвијају и колико су честе интеракције старијих људи са ресурсима у 

локалној заједници; 

 на који начин старије сеоско становништво проводни слободно (ванрадно) 

време; 

 како старији људи сагледавају друштвени живот у својим селима, да ли су њиме 

задовољни или незадовољни и које су њихове потребе у тој области; 

 какви су ставови и интересовање старих према клубовима за дневни боравак и 

међугенерацијским центрима као могућим оквирима друштвене активације у  

њиховој средини? 

Проналажење одговора на постављена питања кроз употпуњавање сазнања о 

карактеристикама друштвеног живота, друштвеним интеракцијама, проблемима и  

потребама старих на достигнутом степену трансформације савременог 

старопазовачког села представља теоријски значај овог истраживања. 

Његов практични значај огледа се у томе што оно, израдом анализе о 

потребама старих у селима општине, пружа могућност планирања и предузимања 

конкретних мера за очување и развој потенцијала старијих људи, подршку активном 

старењу и јачање међугенерацијске солидарности кроз облике социјалне заштите 
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који су нискобуџетни, одвијају се у средишту заједнице, истовремено задовољавају 

потребе великог броја грађана и доприносе ренормализацији живота и суживота 

старијих људи у њиховом природном друштвеном окружењу (породици, суседству, 

селу). 

 

2. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Истраживање има за циљ да: 

1) утврди карактеристике друштвеног живота старијег становништва неких 

сеоских подручја општине Стара Пазова; 

2) идентификује аутентичне потребе старих у селима које се могу задовољити 

кроз креирање и развој нових услуга социјалне заштите; 

3) анализира, прикаже и предложи примере добре праксе као могуће 

модалитете за проширење постојећих и развој нових дневних услуга при 

постојећој локалној служби. 

Истраживање тежи промени прилика и односа према најстаријима утолико што 

указује на тенденцију вишедеценијског континуираног старења локалног 

становништва3 и актуелни стадијум његове дубоке демографске старости о којој се 

мало ''говори'' и зна, уједно нудећи реално могуће оквире за ублажавање стања 

''демографске кризе'' у којој се оно налази. 

 

3. ПРЕТПОСТАВКЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Полазећи од уочених проблема, у истраживању су постављене следеће хипотезе: 

Х1: старије сеоско становништво активно учествује у породичном животу и 

одржава контакте са сродницима и суседима; 

Х2: старије сеоско становништво не користи у довољној мери расположиве 

ресурсе у локалној заједници; 

Х3: време које не проводи у раду (ванрадно, слободно време) стари у селима 

проводе пасивно, несадржајно и неструктурисано; 

Х4: старији људи увиђају да је друштвени живот у селу недовољно развијен и 

имају интересовање и потребу да се организују садржаји који су намењени њиховој 

генерацији. 

 

4. УЗОРАК 

У истраживању су коришћена два плана узорка – узорак површина и прост 

случајни узорак. 

За испитивање друштвеног живота старијег сеоског становништва општине 

Стара Пазова коришћен је узорак површина.  

                                                           
3 Учешће грађана старијих од 60 година у укупној популацији износило је 1953. године 9,1% (33352 становника – 

3062 стара лица), 1961. – 9,6% (41036 становника – 3950 старих лица), 1971. – 13% (43477 становника – 5665 старих 

лица), 1981. – 13,6% (52461 становника – 7120 старих људи), 1991. – 14,34% (57620 становника – 8263 старих људи), 

2002. – 18,75% (67576 становника – 12736 старих људи) 2011. – 22,2% (65792 становника – 14608 старих људи).  
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Сеоска подручја општине обухватају 6 насеља4 - Војка, Голубинци, Крњешевци, 

Стари Бановци, Белегиш и Сурдук, у којима живи укупно 4727 лица старијих од 60 

година. За истраживање су одабране популације два села – Голубинци и Војка. На 

одабир популација утицале су статистичке и демографске карактеристике и 

територијални положај насеља. Статистички посматрано, село Голубинци са 4721 и 

Војка са 4752 становника припадају категорији веома великих села (према подацима  

Републичког завода за статистику – Попис 2011.). Оба села се налазе у стадијуму 

дубоке демографске старости са  значајним бројем и уделом становништва старијег од 

60 година у укупном броју становника – у селу Голубинци живе 1133 старија лица са 

уделом од 24% у укупној популацији, док у селу Војка живе 952 старија лица са уделом 

од 20% у укупној популацији. Територијални положај одабраних насеља удаљених од 

Старе Пазове 7 километара (Голубинци) и 5 километара (Војка) пружа повољне и 

економичне услове за техничку реализацију емпиријског истраживања.  

За формирање узорака територије испитиваних насеља подељене су на реоне 

приближно једнаке величине. У ту сврху су коришћени подаци Месних канцеларија о 

подели насеља по бирачким местима (тзв. спискови улица по бирачким местима за оба 

насеља). Обзиром да подручја оба насеља карактерише подела на 4 бирачка места, 

извршене су поделе сваког бирачког места на по 4 реона, што је резултирало 

формирањем 16 реона у сваком насељу. Овако формиране територијалне целине 

узимају у обзир морфолошке карактеристике села које се односе на постојање главних 

улица које се под правим углом укрштају у сеоским центрима и природно деле 

територије села на 4 подручја приближно једнаке величине. Од формираних 16 реона у 

оба насеља, за истраживање су, случајним избором, одређена по два. Узорак површина 

реализован је као једнофазни поступак, тј. обухватио је попис свих идентификованих 

јединица на одабраним географским површинама. Јединице просторних група су лица 

старија од 60 година која су настањена у испитиваним реонима. 

Информације о укупном броју лица старијих од 60 година у одабраним реонима 

насеља и основним подацима о овим лицима (име, презиме, година рођења, улица и 

број) који би олакшали теренски рад анкетара било је могуће прикупити увидом у 

бирачке спискове за насељена места Војка и Голубинци, као једина валидна пописна 

документа о становницима одабраних села. Међутим, тумачењем Закона о заштити 

података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/08, 104/2009 – др. закон и 68/2012 – Одлука 

УС и 107/2012), Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. 

гласник РС, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Закона о јединственом 

бирачком списку (Сл. гласник РС, бр. 104/2009 и 99/2011) и након контактирања 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дошло се 

до сазнања да истраживачима не може бити омогућен увид у бирачке спискове 

одабраних насеља од стране Општинске управе општине Стара Пазова. 

                                                           
4 Сеоска подручја општине Стара Пазова простиру се на површини од 259,8 км² и обухватају 74% укупне 

територије општине. У морфолошком смислу, припадају панонском типу плански ушорених села са 

ортогоналном мрежом улица. Карактеристична су по постојању сеоских центара – тзв. „средишта 

друштвеног живота“, у којима су традиционално смештене цркве и друге значајне сеоске институције. 

Села су добро опремљена инфраструктуром – основним школама, вртићима, амбулантама, поштама, 

домовима културе, спортским објектима и клубовима, културним организацијама и удружењима и др. 
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Услед немогућности да се дође до прецизних података о величини основног 

скупа и броју лица старијих од 60 година која живе у одабраним реонима, информације 

о потенцијалним испитаницима прикупљане су на терену – од комшија, других 

мештана, људи из месних канцеларија, као и од самих испитаника. Емпиријским 

истраживањем друштвеног живота старих у селима општине Стара Пазова обухваћено 

је укупно 84 лица – 39 лица у насељу Војка и 45 лица у насељу Голубинци. Укупно 35 

лица одбило је учешће у истраживању – у селу Војка 21 лице, а у селу Голубинци 14 

лица. Остали потенцијални испитаници нису интервјуисани услед немогућности 

успостављања контакта (одсутни). Старосна и полна структура испитаника приказана је 

у Табели 1. 

 

СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА 

ИСПИТАНИКА У УЗОРКУ 

Војка Голубинци 

М Ж укупно М Ж укупно 

60-65 година 4 5 9 5 1 6 

66-70 година 4 6 10 5 5 10 

71 година и више 7 13 20 7 22 29 

укупно 15 24 39 17 28 45 

Табела 1 – Старосна и полна структура испитаника 

 

За приказ примера добре праксе коришћено је искуство старопазовачког центра 

за социјални рад, тј. локалне службе као овлашћеног пружаоца дневних услуга својим 

старијим суграђанима, кроз емпиријско истраживање којим је извршена процена 

задовољства чланова Клуба за дневни боравак пруженим услугама. За ове потребе 

формиран је прост случајни узорак. Основни скуп за одабир узорка чини 70 чланова 

Клуба од којих је случајним избором за испитивање одабрано и интервјуисано 20 

чланова. 

 

5. МЕТОДЕ И ИНСТРУМЕНТИ 

 

Истраживање је реализовано коришћењем следећих квалитативних и 

квантитативних метода: анализа садржаја, десктоп анализа, стандардизовани 

дубински интервју, мерење, социометрија и еко-мапа. 

 Методом анализе садржаја испитана је евиденција и документација Центра за 

социјални рад и Службе кућне неге, помоћи у кући и Клуба за стара и одрасла 

лица као организационе јединице Центра. Анализом су обухваћени: Годишњи 

извештај о раду Службе за 2013. годину, приступнице за чланове и сараднике 

Клуба за стара и одрасла лица, Правилник о нормативима и стандардима за 

обављање делатности кућне неге, помоћи у кући и Клуба за стара и одрасла 

лица, Правилник о раду Клуба за стара и одрасла лица и др., као и презентације, 

информативни материјал, резултати реализованих истраживања и пројеката, 

стручна саопштења и објављене публикације Центра; 

 Истраживање је укључило десктоп анализу званичних презентација, као и 

анализу информативног материјала, преписки и записа (фото, електронских и 
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др.) из студијске посете Словенији и међугенерацијским центрима у општинама 

Випава и Канал на Сочи (насеље Дескле); 

 Емпиријски део истраживања реализован је методом дубинског  

стандардизованог интервјуа. За ове потребе конструисана су два инструмента.  

1. Упитник о друштвеном животу старих у селима општине Стара 

Пазова састоји се од 20 питања – 2 отвореног, 15 затвореног и 3 

комбинованог типа. Друштвени живот старих у селима испитан је кроз 6 

тематских целина: ''Породични живот и интеракције унутар породице'' (7 

питања), ''Интеракције унутар сродничких и суседских група'' (5 питања), 

''Друштвени живот у селу – размена између испитаника и његове средине'' (2 

питања), ''Слободно време'' (2 питања), ''Перцепција сопственог положаја и 

потребе старих у селу'' (3 питања) и ''Могући правци за проширење 

постојећих и развој нових услуга социјалне заштите у локалној заједници'' (1 

питање).  

2. Упитник за чланове Клуба за дневни боравак – процена задовољства 

корисника пруженим услугама састоји се од 10 питања – 8 затвореног и 2 

отвореног типа. Питања се односе на дужину, учесталост, начин коришћења 

и вредновање услуга, задовољене/незадовољене потребе корисника и могуће 

правце за унапређење и даљи развој услуга социјалне заштите у локалној 

заједници. 

 За утврђивање интензитета ставова испитаника коришћена је метода мерења. За 

ове потребе конструисана је скала Ликертовог типа која се састоји од 10 

тврдњи о старости, животу, раду, дружењу, промени начина живота, односима 

између генерација. Испитаницима је понуђено 5 модалитета одговора: ''потпуно 

се слажем'', ''углавном се слажем'', ''неодлучан/на'', ''углавном се не слажем'' и 

''уопште се не слажем'', при чему је интензитет ставова квантитативно изражен 

означавањем модалитета одговора поенима на скали од 2 за модалитет ''потпуно 

се слажем'' до -2 за модалитет ''уопште се не слажем''. Сабирањем поена добија 

се ранг листа ставова испитаника према њиховом интензитету.  

 У истраживању је коришћена социометријска метода којом је, у форми 

приказа случаја, испитана структура интеракција између чланова породичних 

домаћинстава 2 репрезентативна испитаника – једног у селу Војка и другог у 

селу Голубинци. Резултати социометријског истраживања представљају пример 

међугенерацијских породичних односа у савременим сеоским срединама. 

Одабрани социометријски критеријуми односе се на интеракције између чланова 

породице у различитим областима породичног живота – рад, помагање, 

договарање, провођење слободног времена и изласци. Од утврђених пет 

критеријума избора, два су функционалног, а три емоционалног карактера. 

Испитивање је вршено социометријском техником номинације, помоћу 

социометријског упитника. За одабир чланова породичне групе коришћене су 

позитивне и негативне номинације, а испитаницима је омогућен неограничен 

број избора и одбацивања. Сваки од 5 критеријума укључује и анализу мотива 

избора. Добијени резултати приказани су у виду хијерархије чланова 

породичних домаћинстава на основу интерперсоналних бирања израженим кроз 
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збир сума позитивних и негативних номинација, при чему вредност сваке 

позитивне номинације износи 1, а сваке негативне номинације -1. 

 За процену и графички приказ животног амбијента старијег сеоског 

становништва коришћена је метода еко-мапе као ''погодан визуелни модел којим 

се на јасан, прегледан и целовит начин може представити цео еко систем који 

обухвата појединца и породицу у непосредном окружењу''5. Централни круг еко-

мапе у овом истраживању се односи на све старије испитанике, а релације се 

усмеравају ка расположивим ресурсима у локалној заједници са којима постоји 

интеракција. Утврђене релације указују на коришћење ресурса средине и 

приказане су у степенованом облику који представља сталност успостављене 

размене између испитаника и средине и то као: устаљене, углавном устаљене, 

углавном неустаљене и неустаљене размене. 

 

6. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

  

6.1  ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Временски оквир развоја услуга и демографска кретања 

 

Добро уређен живот у старости – циљ је којем су дуго година посвећене 

активности старопазовачког центра за социјални рад, који је 1984. године спровео 

истраживање о потребама старијих људи под називом ''Социјални положај и потребе 

старих лица на територији општине Стара Пазова''. Циљ истраживања био је израда 

анализе која је омогућила сагледавање социјалног положаја старијих лица у овој 

локалној заједници, као и њихове потребе за услугама кућне неге, помоћи у кући, 

клубова за дневни боравак и домског смештаја. Истраживање је спроведено методама 

анализе садржаја и анкетног упитника на репрезентативном систематском узорку који 

је обухватио 2228 особа старијих од 60 година, односно 31,3% укупног броја старијих 

грађана.   

Добијени резултати истраживања показали су да је изузетно велики број 

старијих људи – 1683 (75,5%) мишљења да би у њиховом месту требало отворити клуб 

за дневни боравак остарелих лица који би осим културно-забавних активности пружао 

и услуге медицинске помоћи, одржавања личне хигијене, припремања хране и сл., док 

је 708 (31,8%) лица било лично заинтересовано за укључивање у рад клубова. Мањи 

број испитаника – 248 (11,1%) показао је интересовање за коришћење услуга помоћи у 

кући, док је свега 14 (0,6%) испитаника као могући избор означило смештај у установу 

социјалне заштите. 

Двадесет и пет година континуираног рада на праћењу потреба старих и 

вишегодишње имплементације пројекта социјалне интеграције старих људи ''Старима с 

                                                           
5 Видановић И., Појединац и породица – методе, технике и вештине социјалног рада, Научно-

истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука Универзитета 

у Београду, Београд, 1996, стр. 194. 
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љубављу'' (2003.-2008.), резултирало је оснивањем Службе кућне неге, помоћи у кући и 

клуба за стара и одрасла лица као организационе јединице Центра за социјални рад. 

Период од две и по деценије, колико је било потребно да идеја унапређења 

квалитета живота старијих људи у природном окружењу добије очекивани епилог, 

окарактерисале су бројне промене друштвених околности. У контексту овог 

истраживања приказивање промена демографских прилика (Табела 2) има практичан 

циљ да пружи могућност за сагледавање стања и планирање одговорне социјалне 

политике у локалној заједници примерене демографском амбијенту који се, са аспекта 

старења и старости становништва, може оценити као прилично неповољан и сложен. О 

томе сведоче параметри који указују да је за 30 година број становника у општини 

повећан за око 25% (индекс 125,4), док је број старијих људи у укупној популацији 

повећан за више од 100% (индекс 205,2). 

 

 

 

НАСЕЉА 
 

1981 2011 Кретање 

укупног 

броја 

станов- 

ника 

Кретање 

броја 

старијих 

од 60 

година 

Станов-

ништво 

Старији 

од 60 

година 

Старији 

од 60 

година 

Станов-

ништво 

Старији 

од 60 

година 

Старији 

од 60 

година 

 Број Број % Број Број % Индекс Индекс 
Стара 

Пазова 

16200 2573 15,9 18602 4185 22,5 114,8 162,6 

Нова Пазова 15420 1453 9,4 17105 3541 20,7 110,9 243,7 

Нови 

Бановци и 

Бановци 

Дунав6 

4096 260 6,3 9443 2155 22,8 230,5 828,8 

Стари 

Бановци 

3386 380 11,2 5954 1296 21,8 175,8 341 

Белегиш 2438 421 17,3 2973 732 24,6 121,9 173,9 

Сурдук 1318 316 24 1397 440 31,5 106 139,2 

Голубинци 4495 894 19,9 4721 1133 24 105 126,7 

Војка 4331 694 16 4752 952 20 109,7 137,2 

Крњешевци 777 129 16,6 845 174 20,6 108,7 134,9 

Укупно 52461 7120 13,6 65792 14608 22,2 125,4 205,2 

Табела 2 - Демографска кретања у општини Стара Пазова по насељеним местима –  

упоредни подаци 1981. и  2011. година 

 

6.2 ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

 

Старопазовачки Клуб за дневни боравак при Служби кућне неге  

и помоћи у кући 

 

Клуб за дневни боравак отворен је у Старој Пазови, као седишту и 

најмногољуднијем насељу општине. Услуге Клуба пружају се за 70 сталних чланова, 

што је и капацитет предвиђен општинском Правилником. Услуге се пружају: а/лицима 

                                                           

6 Стамбено насеље Бановци Дунав почело је да се гради поред Нових Бановаца 1980. године. Прве 

стамбене зграде су усељене 1985. године када почиње већи прилив становника, чиме се објашњава веома 

висок индекс повећања броја становника и старијих људи евидентиран у Табели 2, ред 3 (прим.аут.). 
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старијим од 60 година, б/особама са инвалидитетом и в/пензионерима млађим од 60 

година. Клуб је место за окупљање, дружење и дневни боравак, где старији грађани 

добијају савете стручњака, мере притисак и шећер у крви, користе услуге 

Саветовалишта за лица са оштећеним слухом. То је место на коме се одвија социјално-

едукативни рад, трибине, предавања, семинари и организују манифестације намењене 

старијима и пензионерима са пригодним културно-уметничким програмом. Анализом 

прегледа показатеља о раду Службе за 2013. годину добија се податак да је за годину 

дана у Клубу организовано око 200 активности и остварено око 3500 посета корисника 

и других грађана свих узраста.  

У циљу потпунијег приказа старопазовачког примера добре праксе,  

истраживањем је испитано задовољство чланова Клуба за дневни боравак пруженим 

услугама. У ову сврху је обављено испитивање 20 од укупно 70 чланова Клуба. Од 20 

интервјуисаних чланова 14 користи услуге Клуба од његовог оснивања (2009. године), 

5 чланова долази у Клуб од пре две/три године, док 1 испитаник користи услуге од 

прошле године. Узорком су обухваћена 3 испитаника који у Клуб долазе свакодневно, 7 

испитаника који долазе више пута недељно, 4 испитаника који долазе једном недељно, 

5 испитаника који долазе више пута месечно и 1 испитаник који долази једном месечно.  

Истраживање задовољства чланова пруженим услугама започело је 

испитивањем мотива за коришћење услуга Клуба. На питање ''Који је Ваш лични 

разлог/разлози због којих долазите у Клуб?'', 18 испитаника је изјавило да ''у Клубу 

сретне људе и поприча са њима'', 15 испитаника је рекло да се ''у Клубу осећа пријатно 

и опуштено'', исти број испитаника (15) изјавило је да ''у Клубу влада пријатна 

атмосфера, ради пријатно особље и да се ту осећа уважено и поштовано'', као и да ''у 

Клубу може да попије кафу, чај, сок, измери притисак, присуствује разним програмима 

који се припремају за чланове'' – 15, док је 14 испитаника навело да се ''у Клубу одмори, 

опусти и заборави свакодневне бриге и обавезе''. Две испитанице долазе у Клуб ''из 

разлога што имају могућност да помогну другима'' – да их превезу и сл. 

Испитивање је показало да од услуга и активности које се организују у Клубу 

највећи број испитаника – 19 најрадије присуствује културно-забавним програмима 

које у сарадњи са Клубом организује Друштво за афирмацију инвалида ''Феникс'', 18 

испитаника присуствује културно-забавним и другим програмима које организује 

Центар поводом месеца старијих људи – ''Октобарски дани солидарности са 

старима'', исти број испитаника – 18 у Клубу измери притисак и шећер у крви, 16 

испитаника присуствује предавањима о здрављу, а 15 испитаника проведе део времена 

у току дана уз дружење и послужење. Нешто мањи број испитаника учествује у раду 

Секције ручних радова – 8 и провери слух (поправи апарат или замени батерију) – 7. 

Шест испитаника помаже у раду Клуба, од којих четворо учествује у припреми 

послужења приликом организовања различитих дешавања у Клубу, а двоје су чланови 

Савета клуба. 

О задовољству услугама Клуба сведоче високе оцене које су испитаници дали на 

скали од 1 до 5 – просечна оцена задовољства чланова Клуба пруженим услугама 

износи 4,9. 

На питање ''Да ли би још нешто, по Вашем мишљењу, било потребно и корисно 

да се организује у Клубу'' испитаници су одговорили да би добро било: да се чешће 
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одржавају предавања из разних области – 3; да се још чешће организују културно-

забавни програми – 3; да се више ради на информисању, повећању одзива и 

интересовања старијих људи за коришћење услуга – 3; да се једном месечно организују 

дружења са кратким културно-забавним програмом – музика, приказ књиге и сл., у 

трајању школског часа – 1; да се организују такмичења у друштвеним играма (шах, 

домине, карте) – 1; да се чешће организује продајна изложба ручних радова – 1; да се 

дешавања у Клубу организују током дана, а не у вечерњим сатима – 1; да се лети 

''помери'' радно време Клуба, пошто је од 9 до 15 ''јако сунце'' – 1; да Клуб ради и 

викендом – 1; да се чешће организује превоз старих и ОСИ у Клуб – 1; да се још боље 

уреди простор Клуба – 1. Шест испитаника је изјавило да, осим уобичајених услуга и 

активности, није неопходно ништа више организовати у Клубу, док је један испитаник 

рекао да не зна да ли је потребно и корисно да се још нешто организује. 

Резултати истраживања су показали да је већини испитаника чланство у Клубу 

унело промене у лични и друштвени живот. Те промене се односе на: чешће сусрете и 

разговоре са другим људима – 11; чешће изласке из куће – 7; боље расположење, 

задовољство, пријатност, смиреност – 5; лакше долажење до информација – 5; 

присуствовање занимљивим програмима – 4; постојање места на које се може и жели 

отићи – 4; нова познанства – 3; могућност да се помогне другим људима – 2; осећање 

корисности – 1; лакши и лепши живот – 1; заборављање потиштености и самоће – 1; 

прилика за бављење хобијем – 1; доживљавање активне старости – 1. Једна испитаница 

је навела да чланство у Клубу није унело значајније промене у њен живот. 

Када је у питању приступачност цена услуга Клуба – годишња чланарина, цене 

топлих напитака и безалкохолних пића, већина испитаника – 16 сматра да су цене 

приступачне свим грађанима, док су по мишљењу 4 испитаника цене приступачне 

већини грађана. Ни један испитаник се није определио за одговоре ''приступачне су 

само неким грађанима'' и ''нису приступачне''. 

Сви интервјуисани чланови Клуба – 20 другима би препоручили да користе 

услуге, а исти број интервјуисаних – 20 је већ некоме препоручио да услуге користи. 

Од чланова Клуба је затражено мишљење о могућим правцима за развој нових 

услуга социјалне заштите у општини. На питање ''Да ли су услуге клубова за дневни 

боравак, по Вашем мишљењу, потребне старијим грађанима и пензионерима у 

осталим насељима општине'' резултати су показали да већина испитаника – 13 сматра 

да су услуге потребне у свим насељима, 5 испитаника сматра да су потребне у већим 

насељима, а 1 испитаник је навео да, по његовом мишљењу, нису потребне и да је 

довољан Клуб у Старој Пазови. Један испитаник определио се за одговор ''не знам''. 

Задовољству чланова Клуба допринела је љубазност и пријатност особља 

запосленог у Клубу, о чему сведоче похвале за домаћицу клуба забележене у 

коментарима неколико испитаника. Процена анкетара о оствареном контакту и личном 

доприносу показује просечну оцену 10, што потврђује да је са интервјуисним 

члановима Клуба остварен највиши степен сарадње. 
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Међугенерацијски центри словеначких општина Випава и Канал на Сочи 

 

''Европа се данас суочава са демографским променама које су по свом обиму и 

тежини без преседана,'' уводни је став Зелене књиге Европске уније о суочавању са 

демографским променама (2005) под насловом: Нова солидарност међу генерацијама. 

Демографске промене у Европи, које су једнако изражене и у Словенији, представљају 

демографску кризу или кризу становништва која је по својој тежини у данашње време 

''криза без преседана''. Она је, уз економске, еколошке и енергетске проблеме, саставни 

део свеопште кризе у свету, у којем је криза постала ''најмоћнија човекова енергија''. 

Обзиром да практично не постоји начин којим би се демографска криза могла ефикасно 

превазићи, као добру могућност за смањење њеног притиска на појединца, породицу и 

друштво, неопходно је ''фокусирати се на унапређење суживота у локалној заједници, 

на послу и у породици''7. 

У циљу унапређења суживота у заједници и (ре)нормализације друштвеног 

живота у условима демографске кризе, у Словенији се у све већем броју насеља 

оснивају међугенерацијски центри. Они представљају новији вид дневне активације 

грађана свих узраста, доприносе бољој сарадњи међу генерацијама и повећању 

блискости људи који живе на истом територијалном простору. Међугенерацијски 

центри су ванинституционални,  ааллттееррннааттииввннии  ооббллиицции  ссооцциијјааллннее заштите у старости 

који се одвијају у средишту заједнице и решавају свакодневне проблеме и потребе 

великог броја људи.   

Врло повољни утисци и оцене о резултатима рада међугенерацијских центара у 

две словеначке општине Випава и Канал на Сочи (насеље Дескле)8 подстакли су идеју 

њиховог представљања у овом истраживању као примера добре праксе која се на 

ефикасан и економичан начин може применити у насељима Војка и/или Голубинци. 

Међугенерацијски центри Випава и Дескле основани су (по узору на сличне 

центре у Европи) дијалогом и заједничким ангажовањем грађана и представника власти 

(градоначелник, чланови већа), организација цивилног друштва (пензионери, млади, 

представници спорта, културе, уметности), здравствених, социјалних, просветних 

радника, угледних појединаца и др. У Випави је за рад центра обезбеђен и уређен 

простор једне старе основне школе, док је у насељу Дескле за ове намене преуређен 

дом културе.  

Целокупан рад у међугенерацијским центрима спроводи се волонтерски. У 

центру Дескле програмима који се организују за старије руководе три волонтерке 

(пензионерке), док остале специфичне групе имају своје руководиоце. У центру Випава 

                                                           
7 Транскрипт предавања на тему ''Институционални и алтернативни облици заштите у старости'',  проф. 

др Јоже Рамовш, Институт за геронтологију и међугенерацијске односе ''Антон Трстењак'' из Љубљане, 

одржаног у Новој Горици  03.03.2014. године. 
8 Студијски боравак у Словенији представника социјалне заштите и цивилног сектора Војводине 

реализован је марта 2014. године у оквиру регионалног NET-AGE пројекта који се спроводи у 

партнерству 14 организација из јавног и цивилног сектора Италије, Хрватске, Албаније, Црне Горе, 

Словеније и Србије у циљу подстицања партнерства и иновација у пружању социјално-здравствених 

услуга за старије. У студијској посети је боравила М.Соколовић, члан истраживачког тима. 

 



13 
 

за руковођење центром и координацију рада свих волонтера запослено је једно 

професионално лице – социјални радник.  

Идеја о међугенерацијском центру у општини Канал на Сочи проистекла је из 

акција генерацијске солидарности ''Старији за старије'', тако да је центар данас 

стециште заједичког окупљања којим се обогаћује свакодневни живот грађана свих 

узраста кроз њихово најшире могуће учешће. Зато су простор и програми центра 

једнако намењени грађанима као појединцима и бројним формалним и неформалним 

групама из насеља (пензионери, деца из предшколске установе и школе, групе младих 

родитеља са децом, групе за плес, певање, сликање, музику, шахисти, извиђачи, 

мажореткиње, такмичари у пикаду, планинари и др.). На сличан начин се организује 

рад и користи простор Међугенерацијског центра у Випави, с тим што је овај центар 

израстао на тлу идеје мобилисања и јачања локалних људских ресурса у угроженим 

регионима (као одговор на догађаје у бившој Југославији 90-их година) и своју је 

праксу започео прикључивањем међународној филантропској акцији. 

У оба центра се организују бројне активности: предавања и радионице (о здравој 

исхрани, очувању здравља, физичкој активности, класичној масажи и акупунктури), 

курсеви рачунара и страних језика, креативне радионице (израда ручних радова, 

честитки, ситних дарова за кућне посете и посете старијима у домовима, сликање 

песком, израда предмета од керамике), изложбе рукотворина и ликовних радова, 

представљање књижевника и књига, дневно окупљање и разговори, играње друштвених 

игара, едукације за волонтере и разне друге активности и манифестације. 

Центри се финансирају из локалних буџета. Општина Канал на Сочи9 финансира 

рад центра Дескле у целости, док центар Випава10 осим из локалног буџета средства 

обезбеђује и пројектно – учешћем на конкурсима. 

 

6.3  РЕЗУЛТАТИ ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВЕНОГ 

ЖИВОТА СТАРИХ У СЕЛИМА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

 

Породични живот и интеракције унутар породице 

 

Да би се ближе упознао и боље разумео друштвени живот старијег 

становништва у сеоским срединама, посебна пажња у истраживању посвећена је 

породичном животу и интеракцијама унутар породица испитаника. При томе се имало 

у виду да је породица, као најмања друштвена група, примарна људска заједница - 

''друштво у малом'', са својим биолошким, психолошким, економским и социјалним 

функцијама, прототип за све друге друштвене заједнице. 

Структура породичних домаћинстава старих у селима Војка и Голубинци, чији 

су резултати приказани у Табели 3, показује да највећи број интервјуисаних старијих 

људи – 35 (42%) живи у домаћинствима са 5 или више чланова, док знатно мањи број 

                                                           
9Презентација општине Канал на Сочи, http://www.obcina-kanal.si/slo/ и презентација Регионалног NET 

AGE пројекта, http://www.net-age.eu/. 
10Презентација општине Випава, http://www.vipava.si/ и презентација Удружења Словенска филантропија 

http://www.filantropija.org/. 

 

http://www.obcina-kanal.si/slo/
http://www.net-age.eu/
http://www.vipava.si/
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старих живи у двочланим – 18 (21%), трочланим – 13 (16%) и четворочланим 

домаћинствима – 7 (8%). У самачким домаћинствима живи 11 испитаника (13%).  

Анализом добијених резултата о сродничким односима утврђено је да највећи 

број испитаника живи у породичном домаћинству са сином и/или ћерком – 58 (69%), 

брачним/ванбрачним другом – 41 (49%), унуком и/или унуком – 39 (46%) и чланом 

породице сина или ћерке (снаја, зет) – 39 (46%). Знатно мањи број испитаника – 7 (8%)  

живи са другим сродницима (тетке, сестричине и др.), 5 испитаника (6%) живи у 

домаћинству са праунуком и/или праунуком, док један испитаник (1%) живи са 

родитељем. 

 

СТРУКТУРА ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА Породична домаћинства старих 

 број % 

Самачка 11 13 

Двочлана 18 21 

Трочлана 13 16 

Четворочлана 7 8 

Домаћинства са 5 или више чланова 35 42 

Укупно 84 100 

Табела 3 – Структура породичних домаћинстава 

 

У циљу стицања увида и сазнања о породичном животу и интерперсоналним 

односима у породицама испитаника, било је значајно испитати колико и са којим 

члановима/сродницима старији људи проводе времена. Време које старије особе 

проводе са члановима породичног домаћинства степеновано је на 5 нивоа субјективних 

оцена испитаника – ''пуно'', ''углавном пуно'', ''ни мало, ни много'', ''углавном мало'' и 

''мало''. 

 

ЧЛАНОВИ ПОРОДИЧНОГ 

ДОМАЋИНСТВА И ВРЕМЕ КОЈЕ 

ПРОВОДЕ ЗАЈЕДНО 
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Брачни/ванбрачни друг 36 4 1 0 0 41 

Родитељ/родитељи 1 0 0 0 0 1 

Син и/или ћерка 19 17 4 19 9 68 

Члан породица сина или ћерке (снаја, зет) 7 10 6 15 7 45 

Унук и/или унука 17 22 5 23 10 77 

Пранук и/или праунука 0 0 0 7 1 8 

Други сродници  

(тетке, сестричине и др.) 

3 0 1 3 0 7 

Укупно 83 

34% 

53 

21% 

17 

7% 

67 

27% 

27 

11% 

247 

100% 

Испитаник живи сам 11 

Табела 4 – Чланови породичног домаћинства и време које проводе заједно 

 

 

Резултати су показали да од укупно 247 чланова породичних домаћинстава 

старијих испитаника у Војки и Голубинцима, стари ''пуно'' или ''углавном пуно'' 

времена проводе са 136 (55%) чланова (Табела 4, колоне 1 и 2), ''ни много, ни мало'' 
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(осредње) времена проводе са 17 (7%) чланова (Табела 4, колона 3), док са 94 (38%) 

члана (Табела 4, колоне 4 и 5) проводе ''мало'' или ''углавном мало'' времена.  

Даљом анализом резултата приказаних у Табели 4 може се уочити да 40 старијих 

људи који имају брачног/ванбрачног партнера са њим проводе ''пуно'' или ''углавном 

пуно'' времена, док само једна старија особа са брачним/ванбрачним партнером 

проводи ''ни мало, ни пуно'' (осредње) времена. Када је у питању субјективна процена 

старих о времену које проводе са својом децом, снајама, зетовима и унуцима/унукама, 

може се уочити приближно уједначен број старих који процењују да са наведеним 

члановима проводе ''пуно'' и ''углавном пуно времена'' – 92 и ''мало'' и ''углавном мало 

времена'' – 83, док 15 старијих особа са наведеним члановима породичних 

домаћинстава проводи ''ни много, ни мало'' (осредње) времена. Са праунуцима – 8 стари 

проводе ''мало'' и ''углавном мало'' времена, док са другим сродницима који живе са 

њима у домаћинству  (тетке, сестричине...) проводе ''пуно'' – 3, ''ни много, ни мало'' – 1 

и ''углавном мало времена'' – 3. Само један испитаник живи у домаћинству са 

родитељем, са којим проводи ''пуно'' времена.  

На питање ''Да ли Вам је време које проводите са члановима породице довољно'' 

највећи број старих – 51 (70%) одговорио је да је ''довољно'', односно ''донекле 

довољно'' – 9 (12%), док се знатно мањи број старих – 13 (18%) изјаснио да проводи 

''недовољно'' времена са члановима породичног домаћинства.  

Истраживањем је обухваћено испитивање начина и динамике учешћа старих у 

породичним интеракцијама.  

 

НАЧИН И ДИНАМИКА УЧЕШЋА У 

ПОРОДИЧНИМ ИНТЕРАКЦИЈАМА 
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Учествујем у обављању послова у домаћинству (кување, 

набавке, одржавање хигијене рубља и стана, одржавање 

окућнице/дворишта и баште, ситне поправке...) 

 

46 

 

 

5 

 

3 

 

54 

 

2 

 

17 

 

19 

 

73 

Учествујем у раду и привређивању унутар породичног 

газдинства (рад на њиви, у винограду, воћњаку, узгој 

стоке, живине, бављење занатом...) 

40 7 2 49 4 20 24 73 

Учествујем у припреми породичних славља и светковина 45 6 2 53 2 18 20 73 

Бринем о унуцима/праунуцима и/или другом члану 

породице 

29 5 7 41 18 14 32 73 

Учествујем у управљању породичним буџетом 

(планирање, стицање, располагање) 

48 13 5 66 6 1 7 73 

Договарам се и/или разговарам о разним темама са 

чланом/вима породице 

49 14 6 69 4 0 4 73 

Проводим слободно време са чланом/вима породице 

(гледање ТВ, играње друштвених игара, изласци, посете 

пријатељима и родбини, одмори/бања и сл.) 

 

34 

 

 

10 

 

21 

 

65 

 

6 

 

2 

 

8 

 

73 

Укупно 291 

57% 

60 

12% 

46 

9% 

397 

78% 

42 

8% 

72 

14% 

114 

22% 

511 

100% 

Живим сам/а 11 

Табела 5 – Начин и динамика учешћа у породичним интеракцијама 

 

Начином учешћа у породичним интеракцијама у овом истраживању сматра се 

учешће у следећим активностима: обављање послова у домаћинству (кување, набавке, 
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одржавање хигијене рубља и стана, одржавање окућнице/дворишта и баште, ситне 

поправке и др.), рад и привређивање унутар породичног газдинства (рад на њиви, у 

винограду, воћњаку, узгој стоке/живине, бављење занатом и др.), припрема породичних 

славља и светковина, брига о унуцима/праунуцима и/или другом члану породице, 

управљање породичним буџетом (планирање, стицање, располагање), договарање и/или 

разговори о разним темама, заједничко провођење слободног времена (гледање ТВ 

програма, играње друштвених игара, изласци, посете пријатељима и родбини, 

одмори/бања и сл.). Динамика интеракција степенована је на 4 нивоа – ''редовно'', 

''повремено'', ''ретко'', ''не учествујем''/''не могу да учествујем''. 

Резултати истраживања начина и динамике учешћа у породичним интеракцијама 

приказани су у Табели 5. Однос ''редовног'', ''повременог'' и ''ретког'' учешћа са једне 

стране и ''неучешћа''/''немогућности учешћа'' у наведеним породичним активностима са 

друге стане, који за старе у испитиваним селима износи 397:114 (Табела 5, збир колона 

1, 2, 3 и збир колона 4 и 5), показује да је старије сеоско становништво у великој мери 

укључено у интеракције унутар породице. Такође се може уочити да у постојећим 

интеракцијама старих са члановима породичног домаћинства доминирају оне које се 

одвијају ''редовно'' – 291 (73%), док су у знатно мањој мери заступљене интеракције 

које се одвијају ''повремено'' – 60 (15%) и ''ретко'' – 46 (12%). 

Када су у питању врсте интеракција у којима стари учествују, може се уочити да 

се највећи број старијих људи који живе у домаћинствима са 2 или више члана/ова – 69 

(94%) ''договара и/или разговара о разним темама са члановима породице'', ''учествује 

у управљању породичним буџетом'' – 66 (90%) и ''проводи слободно време са члановима 

породице'' – 65 (89%), док нешто мањи број старих учествује у ''обављању послова у 

домаћинству'' – 54 (74%), у ''припреми породичних славља и светковина'' – 53 (73%), у 

''раду и привређивању унутар породичног газдинства'' – 49 (67%) и ''брине о 

унуцима/праунуцима и/или другом члану породице'' – 41 (56%). 

За потребе испитивања структуре интеракција између чланова породичног 

домаћинства једног репрезентативног испитаника у селу Војка и једног 

репрезентативног испитаника у селу Голубинци коришћењем социометријске технике, 

конструисан је упитник који се састоји од следећих питања: 

1. ''Са киме бисте од чланова породице обављали неки посао у домаћинству (нпр. 

кување, набавке, одржавање хигијене рубља и стана, одржавање 

окућнице/дворишта и баште, ситне поправке, рад на њиви, у винограду, воћњаку, 

узгој стоке/живине, бављење занатом, припрема породичних славља и 

светковина...)?'' 

2. ''Кога бисте од чланова породице замолили да Вам помогне или да сам уради неки 

посао за Вас (нпр. када сте болесни, уморни, када нешто не можете или не умете 

да урадите...)?'' 

3. ''Са киме од чланова породице се најрадије консултујете и размењујете мишљење о 

разним темама (нпр. управљање породичним буџетом, договарање, саветовање...)?'' 

4. ''Са киме од чланова породице највише волите да проводите слободно време код 

куће (у разговору, пијењу кафе, гледању ТВ програма, игрању друштвених 

игара...)?'' 
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5. ''Кога бисте од чланова породице најрадије позвали да иде негде са Вама (у шетњу, 

у посету пријатељима или рођацима, на излет, на одмор/у бању...)?'' 

Добијени резултати социометријских истраживања приказани у Табели 6 

представљени су у виду хијерархија чланова породичних домаћинстава према бодовима 

добијеним сабирањем сума позитивних и негативих интерперсоналних бирања за 

учешће у интеракцијама. Резултати могу да послуже као полазни оквир за анализу 

међугенерацијских породичних односа у савременим старопазовачким селима. 
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1. 1965. ћерка/снаја 18 1. 1969. ћерка 20 

2. 1965. син/зет 16 2. 1971. зет 16 

3. 1995. унука 16 3. 1996. унука 8 

4. 2001. унука 16 4. 2004. унука 6 

5. 1933. старије лице -13 5. 2001. унука 4 

6. 1928. старије лице -14 6. 1940. старије лице -4 

    7. 1936. старије лице -20 

Табела 6 – Хијерархија чланова породичног домаћинства старих на основу интерперсоналних бирања за 

учешће у интеракцијама 

 

Из приказаних резултата се може уочити да се старији чланови обе породице 

налазе на дну хијерархије са знатним бројем негативних избора од стране млађих 

чланова породичних домаћинстава, што указује на чињеницу да су у недовољној мери 

укључени у интеракције са млађим члановима породице. Највише позитивних избора 

функционалног и емоционалног карактера имају чланови породице старости 18-60 

година, док се млади до 18 година налазе у средини хијерархије са нешто мањим бројем 

позитивних номинација.  

Анализом мотива позитивних и негативних избора уочава се да се разлози 

великог броја негативних номинација старијих чланова породице – 32 налазе у 

чињеници да их старост и/или болест спречавају да учествују или отежавају учешће у 

испитиваним интеракцијама, за исти број негативних избора старијих – 32 разлози су 

различита интересовања млађих и старијих чланова породице када су у питању теме за 

разговоре, начин провођења слободног времена и изласци, док је 17 негативних 

номинација старијих проистекло из солидарности млађих чланова породице који се 

труде да их ''поштеде рада'' и да им пруже помоћ у обављању неких активности. За 5 

негативних номинација испитаници нису навели разлоге.  

Задовољство/незадовољство старих својим учешћем у породичном животу 

испитано је коришћењем пет модалитета одговора: ''потпуно сам задовољан/на'', 

''задовољан/на сам'', ''колико сам задовољан/на толико сам и незадовољан/на'', ''нисам 

задовољан/на'' и ''уопште нисам задовољан/на''.  

Резултати су показали да је највећи број старих у Војки и Голубинцима који 

живе у двочланим, трочланим и вишечланим домаћинствима – 35 (48%) ''потпуно 

задовољно'' учешћем у породичном животу, ''задовољна'' су 22 старија лица (30%), 
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''колико су задовољна, толико су и незадовољна'' 2 лица (3%), док учешћем ''није 

задовољно'' 14 лица (19%). Ни једно старије лице у испитиваним селима није се 

изјаснило да својим учешћем у породичном животу уопште није задовољно. 

Неки испитаници су навели разлоге смањеног задовољства/незадовољства 

учешћем у породичном животу, који се најчешће односе на смањене друштвене 

интеракције услед болести старијег лица или члана породице – 8, смрти блиског члана 

породице – 4, старости – 2 и непокретности – 1. 

 Истраживање је показало веома висок степен блискости односа између чланова 

породице старих у Војки и Голубинцима – просечна оцена блискости коју су старији 

испитаници дали на скали од 1 до 5 износи 4,6. 

 Узимајући у обзир чињеницу да многи блиски чланови породице (родитељи, 

деца, снаје, зетови, унучад и/или праунучад) често не живе у заједничком домаћинству, 

истраживање је обухватило испитивање начина и учесталости контаката са блиским 

члановима породице који живе ван породичног домаћинства. Резултати испитивања 

приказани су у Табели 7. 
 

НАЧИН И УЧЕСТАЛОСТ КОНТАКТИРАЊА 

СА БЛИСКИМ СРОДНИЦИМА КОЈИ ЖИВЕ 

ВАН ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА 
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Они долазе код мене/код нас у посету 23 24 15 9 0 71 0 

Ја/ми одлазим/о код њих у посету 10 14 14 18 3 59 12 

Разговарамо  телефоном 18 30 10 0 1 59 12 

Разговарамо и видимо се путем интернета 1 0 0 0 2 3 68 

Укупно 52 

18% 

68 

24% 

39 

14% 

27 

10% 

6 

2% 

192 

68% 

92 

32% 

Немам блиске сроднике ван породичног домаћинства 13 

Табела 7 – Начин и учесталост контактирања са блиским сродницима који живе ван породичног 

домаћинства 

 

Из приказаних резултата се може уочити да се највећи број интеракција старих 

са блиским сродницима који живе ван породичног домаћинства одвијају ''једном или 

више пута недељно'' – 68 (24%) и ''свакодневно'' – 52 (18%), док је нешто мањи број 

интеракција које се одвијају ''једном или више пута месечно'' – 39 (14%) и ''једном или 

више пута годишње и ређе'' – 33 (12%). ''Никада'' се не одвијају 92 (32%) испитиване 

интеракције.  

Интеракције свих старих који имају блиске сроднике ван породичног 

домаћинства (71 или 85%) са наведеним сродницима одвијају се на тај начин што им 

''блиски сродници долазе у посету'' - 71 (100%), 59 старијих људи (83%) ''одлази у 

посету'' блиским сродницима, док исти број старих – 59 (83%) ''одржава телефонске 

контакте'' са блиским сродницима. Контакти и разговори са блиским сродницима 

''путем интернета'' знатно су ређи – свега 3 старија лица (4%) на овај начин 

комуницира са блиским сродницима који живе ван породичног домаћинства. Укупно 13 

испитаника у Војки и Голубинцима (15%) нема блиских сродника који живе ван 

породичног домаћинства. 
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На питање ''Да ли сте задовољни контактима са члановима породице који не 

живе са Вама у домаћинству'', највећи број испитаника који имају блиске сроднике ван 

породичног домаћинства – 35 (49%) одговорио је да је ''потпуно задовољан 

контактима'', да је контактима ''задовољно'' рекло је 26 испитаника (37%), а да је 

''колико задовољно, толико и незадовољно'' изјаснило се 6 испитаника (9%). Само троје 

испитаника (4%) ''није задовољно'' оствареним контактима, док 1 испитаник (1%) 

контактима ''уопште није задовољан''. 
 

Интеракције унутар сродничких и суседских група 
 

Испитивањем је обухваћено сагледавање начина и учесталости контаката са 

даљим природним, тазбинским, пријатељским, духовним и грађанским сродницима.  
 

 

НАЧИН И УЧЕСТАЛОСТ 

КОНТАКТИРАЊА СА ДРУГИМ 

СРОДНИЦИМА 
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Они долазе код мене/код нас у посету 6 17 22 28 5 78 6 

Ја/ми одлазим/о код њих у посету 6 9 11 26 8 60 24 

Разговарамо  телефоном 8 30 25 10 0 73 11 

Разговарамо и видимо се путем интернета 0 0 1 1 0 2 82 

Укупно 20 

6% 

56 

17% 

59 

17% 

65 

19% 

13 

4% 

213 

63% 

123 

37% 

Немам других сродника 6 

Табела 8 – Начин и учесталост контактирања са другим сродницима 

 

Резултати приказани у Табели 8 показују да се највећи број интеракција старих 

са другим сродницима одвија ''једном или више пута годишње'' – 65 (19%), ''једном или 

више пута месечно'' – 59 (17%) и ''једном или више пута недељно'' – 56 (17%). 

''Свакодневно'' се одвија 20 (6%) интеракција, а ''ређе од једном годишње'' 13 (4%) 

интеракција. Највећи број старих контактира са другим сродницима на тај начин што 

им ''сродници долазе у посету'' – 78 (93%) и ''путем телефонских разговора'' – 73 

(87%), нешто мањи број старих – 60 (71%) ''одлази код других сродника у посету'', док 

знатно мањи број старијих особа – 2 (2%) ''разговара са другим сродницима путем 

интернета''. 

 Испитивањем степена задовољства/незадовољства контактима са другим 

сродницима дошло се до резултата да је контактима ''потпуно задовољно'' 23 

испитаника (28%), ''задовољно'' је 38 испитаника (45%), ''колико је задовољно, толико 

је и незадовољно'' 12 испитаника (14%), ''није задовољно'' 6 испитаника (7%), док се 2 

испитаника (2%) изјаснило да ''уопште није задовољно'' испитиваним контактима. 

Троје испитаника (4%) није дало одговор на питање о задовољству/незадовољству 

контактима са другим сродницима. 

Резултати испитивања процене блискости су показали да највећи број старих 

своје односе са рођацима доживљава као ''најчешће блиске'' – 43 (51%) и ''увек врло 

блиске'' – 25 (30%). За процену ''некада јесу, а некада нису блиски/како кад'' определило 
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се 7 испитаника (8%), да односи ''најчешће нису блиски'' сматра 5 испитаника (6%), док  

4 испитаника (5%) оцењује да односи ''никада нису блиски''. 

За оцену карактеристика друштвеног живота у селу значајно је  посматрање и 

испитивање суседских односа као важних друштвено-просторних односа у локалној 

заједници. Стога је истраживање обухватило испитивање начина и учесталости 

интеракција/контаката старих са њиховим суседима. 

Приказ резултата испитивања начина и учесталости суседских 

интеракција/контаката дат је у Табели 9. Резултати су показали да се 239 – 35% 

интеракција/контаката старих са комшијама одвија ''свакодневно'' или ''једном или 

више пута недељно'' на тај начин што се поздраве на улици – 80 испитаника (95%), 

разговарају на улици, у дворишту, на центру – 78 испитаника (93%), помажу и чине 

комшијске услуге једни другима – 11 испитаника (13%),  заједно гледају неке ТВ емисије 

(серије, утакмице), играју карте, шах, раде ручне радове – 6 испитаника (7%), одлазе 

заједно да обављају послове у селу или у Старој Пазови – 3 испитаника (3%) и заједно 

прошетају или оду да одморе у викендицу/виноград, бању и сл. – 1 испитаник (1%). 

''Једном или више пута месечно'' одвија се 38 – 6% испитиваних интеракција, док се 

''једном или више пута годишње или ређе'' одвија 77 – 12% интеракција, при чему 

доминирају међусобни одласци на породичне светковине и славља – 40 испитаника 

(48%). ''Никад'' се не одвија 47% интеракција, у највећем броју оних који захтевају 

организовање различитих активности – заједничких излазака или путовања – 79 

испитаника (94%), заједничког обављања послова – 70 испитаника (83%) или 

структурисаног провођења слободног времена – 74 испитаника (88%). 
 

 

НАЧИН И УЧЕСТАЛОСТ СУСЕДСКИХ 

ИНТЕРАКЦИЈА/КОНТАКАТА СА 

КОМШИЈАМА 
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Долазимо једни код других 37 23 9 3 0 72 12 

Разговорамо на улици, у дворишту, на центру 67 11 2 2 0 82 2 

Заједно гледамо неке ТВ емисије (серије, утакмице), 

играмо карте, шах, радимо ручне радове 
2 4 4 0 0 10 74 

Одлазимо заједно да обавимо неке послове у селу 

или у Старој Пазови 
0 3 4 6 1 14 70 

Заједно прошетамо или одемо да одморимо у 

викендицу/виноград, у бању 
0 1 1 2 1 5 79 

Долазимо једни код других на породичне светковине 

и славља (венчање, крштење, рођендан, крсна слава) 
0 0 2 40 1 43 41 

Помажемо и чинимо комшијске услуге једни 

другима (у кући, на њиви, у воћњаку/винограду) 
0 11 16 17 2 46 38 

Поздравимо на улици 79 1 0 2 0 82 2 

Укупно 185 

27% 

54 

8% 

38 

6% 

72 

11% 

5 

1% 

354 

53% 

318 

47% 

Табела 9 – Начин и учесталост суседских интеракција/контаката са комшијама 
 

Квалитет односа старих са суседима оцењен је тако што се 66 испитаника (79%) 

изјаснило ''да су њихови односи са комшијама најчешће добри'', 15 испитаника (18%) је 

оценило ''да су односи са комшијама добри, али би понекад могли бити бољи'', док само 

1 испитаник (1%) сматра да ''најчешће нема добре комшијске односе''. Интересантан је 

податак да се двоје испитаника (2%) који живе у центру села Голубинци није 

определило ни за један од понуђених одговора јер ''сматра да уопште и нема 

комшије''. 
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Када из свих понуђених и испитаних модалитета комшијских интеракција које 

укључују начин и динамику заједничког живота издвојимо оне са највећим бројем 

избора, суседски амбијент (описно) изгледа тако што се комшије свакога дана поздраве 

на улици (79), свакога дана разговарају (67),  једном или више пута годишње долазе 

једни код других на породичне светковине и славља (40) и такође, долазе једни код 

других свакодневно (37) или више пута недељно (23). 

Из приказаних резултата може се закључити да су интеракције старијег 

становништва у савременим старопазовачким селима са сродничким и суседским 

групама релативно развијене и учестале, при чему се уочава знатно већа учесталост 

интеракција старих са просторно блиским суседским групама у односу на интеракције 

са сродничким групама. 
 

Друштвени живот у селу – размена између испитаника и његове средине 
 

Испитивање укључености старих у друштвени живот у селу реализовано је 

утврђивањем учесталости њихових интеракција са расположивим ресурсима у локалној 

заједници.  
 

КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА СРЕДИНЕ 

У СЕЛИМА ВОЈКА И ГОЛУБИНЦИ 

 

Често 
 

Повремено 
 

Ретко 
Укупно 

(1+2+3) 
 

Никад 
1 2 3 4 5 

Продавница 45 12 5 62 22 

Пекара 21 19 1 41 43 

Месница 22 17 1 40 44 

Апотека 25 27 1 53 31 

Пољопривредна апотека 9 21 6 36 48 

Земљорадничка задруга 3 8 0 11 73 

Пошта 9 34 1 44 40 

Месна заједница 2 21 5 28 56 

Месна канцеларија 2 21 5 28 56 

Црква 13 16 12 41 43 

Школа/предшколска установа 1 3 3 7 77 

Дом културе (само Војка) 0 1 6 7 32 

Библиотека (само Војка) 0 1 2 3 36 

Амбуланта дома здравља 17 35 9 61 23 

Ветеринарска станица 2 15 2 19 65 

Пијаца 12 24 6 42 42 

Гробље 12 26 9 47 37 

Кројачица/кројач 0 3 2 5 79 

Фризер/берберин 3 18 5 26 58 

Мајстор (у вези оправки апарата, возила, машина) 1 11 9 21 63 

Политичка странка 0 1 1 2 82 

Удружење пензионера 1 5 5 11 73 

Актив жена (само Голубинци) 0 0 0 0 45 

Културно-уметничко друштво 0 1 1 2 82 

Црквени хор 0 2 0 2 82 

Спортски клуб /утакмица 1 2 5 8 76 

Сеоска/црквена/помесна слава 8 10 4 22 62 

Ликовна колонија 0 3 4 7 77 

Кафана/кафић 1 7 4 12 72 

Парк 1 10 3 14 70 

Ловачки дом (само Војка) 0 1 0 1 38 

Укупно 211 

30% 
375 

53,3% 
117 

16,7% 
703 

100% 
 

Укупно (4+5)  

2430 (100%) 

211 

 9% 
375 

15% 
117 

5% 
703 

29% 
1727 

71% 

Табела 10 – Коришћење ресурса средине 
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Резултати испитивања интеракција, односно размене испитаника са сеоском 

средином, приказани су у Табели 10. 

Резултати су показали да је старије становништво у недовољној мери укључено 

у друштвени живот у селу, о чему сведочи податак да се од могућих 2430 (100%) 

интеракција између испитаника и ресурса којих има у социјалној мрежи оба села чак 

1727 (71%) интеракција ''не одвија никад'', док се 703 (29%) интеракције ''одвијају''. 

Динамика остварених (703) интеракција, односно коришћења ресурса у социјалној 

мрежи је неуједначена и то тако што се интеракције одвијају - ''често'' 211 (30%), 

''повремено'' 375 (53,3%) и ''ретко'' 117 (16,7%).  

Ефекти размене испитаника са становишта 703 остварене интеракције које 

представљају реалан оквир размене између испитаника и окружења11 добијен 

испитивањем коришћења ресурса средине (Табела 10, колона 4.) представљен је у овом 

раду методом Еко-мапе (10.1).  

 

 
 

 

10.1 - Еко-мапа – Стари људи у непосредном окружењу - интеракције испитаника са ресурсима средине 

 

                                                           
11 Степени сталности размене између испитаника и средине: ''устаљена'' (размену има 64 до 84 

испитаника – 76-100%), ''углавном устаљена'' (размену има 43 до 63 испитаника – 51-75%), ''угавном 

неустаљена'' (размену има од 25 до 42 испитаника – 26-50%) и ''неустаљена'' (размену има 0 до 25 

испитаника – 0-25%). 
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''Еко мапа је метод који нас усмерава на веома жив, разуђен и реципрочан однос 

између породице и средине, при чему се средина посматра као потенцијална могућност 

са свим ресурсима за задовољавање потреба породице, али и као средина која изазива, 

развија и разгранава потребе и култивише начине њиховог задовољавања.''12 

Прикупљени подаци о размени између старијих људи и њихове средине у 

селима Војка и Голубинци коришћењем прилагођеног модела еко-мапе којом су 

обухваћени сви испитаници из узорка који учествују у размени са окружењем, у овом 

раду има улогу да целовито представи еколошки конципиран друштвени амбијент и 

социјалну мрежу најстаријих у циљу јасније процене њиховог друштвеног живота и 

интеракција са ресурсима у заједници, који на овај начин такође постају сумарно 

видљиви. 

У ужем пољу ''углавном устаљене размене'' у социјалној мрежи фактички 

најближе испитаницима су: продавница/62, амбуланта/61, апотека/53, гробље/47 и 

пошта/44. У ширем пољу ''углавном неустаљене размене'' су: пијаца/42, пекара/41, 

црква/41, месница/40, пољопривредна апотека/36, месна канцеларија/28, месна 

заједница/28, фризер/26, сеоска слава/22 и мајстор/21, док се сви преостали приказани 

ресурси у односу на старије становнике налазе у најширем пољу ''неустаљене размене''.  

О недовољној укључености старијег становништва у друштвени живот у селима 

сведочи и чињеница да у најужем пољу ''устаљене'' размене са ресурсима средине нема 

приказаних парметара, односно испитаници немају више од 75% интеракција са било 

којим од приказаних ресурса у окружењу. 

Ако се посматрају ресурси окружења, може се оценити да су они, као могућност 

задовољавања потреба, у доброј мери развијени. Међутим, пошто највећи број 

испитаника многе од постојећих ресурса не користи, отварају се нова питања - да ли 

ресурси којих има у окружењу јесу у функцији задовољавања потреба старијег 

становништва и да ли би и који ресурси поспешили друштвене интеракције старијих 

људи на селу? 

У селима чији су становници обухваћени испитивањем не постоје посебна места 

за окупљање и дружење старијих мештана, а перцепција испитаника о ''постојању 

посебног места где се окупљају и друже старији људи'' је различита као и анализирани 

одговори који су добијени на ово питање. 

Старији људи у селу Војка у највећем броју – 15 (38%) изјаснили су се да ''такво 

место постоји'' и да је то ''ловачки дом'' – 10, ''сеоска кафана'' која се налази у објекту 

локалног удружењу пензионера /који је издат у закуп/ – 10, ''шаховски клуб'' – 2, 

''културно-уметничко друштво'' – 1 и ''фудбалски клуб'' – 1. Да у селу ''не постоји 

посебно место'' где се окупљају и друже старији људи изјаснило се 14 старих у Војки 

(36%), док је 10 испитаника (26%) одговорило да ''не зна'' да ли такво место постоји. 

У Голубинцима 32 старија лица (71%) сматрају да у селу ''има посебно место'' 

где се окупљају и друже старији људи и жене и да су то ''просторије удружење 

                                                           
12 Видановић И., Појединац и породица – методе, технике и вештине социјалног рада, Научно-

истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука Универзитета 

у Београду, Београд, 1996, стр. 194. 
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пензионера'' – 35, ''кафићи/кафане'' – 3, ''црква'' – 2, ''центар села'' – 1, ''парк'' – 1 и 

''пијаца'' – 1, док 9 старијих особа (20%) сматра да ''такво место у њиховом селу не 

постоји''. За одговор ''не знам'' определила су се 4 старија лица (9%). 

Поређењем добијених резултата са резултатима руралносоциолошког 

истраживања у селима Средњег Баната ''Стари у селу''13 спроведеног на 

стратификованом узорку којим је обухваћено 300 лица старијих од 65 година, могу се 

уочити извесне сличности – и селима Средњег Баната недостају клубови за старе, а 

старије сеоско становништво се окупља у просторијама локалних удружења 

пензионера, шаховском клубу, просторијама месне заједнице, кафанама, берберницама, 

на улици. Упоредни приказ резултата истраживања дат је у Табели 11. 

 

МЕСТО ЗА ОКУПЉАЊЕ 

СТАРИХ 

Села Средњег Баната Старопазовачка села 
број % број % 

Постоји 131 43,7 47 56 

Не знам да ли постоји 46 15,3 14 17 

Не постоји 123 41 23 27 

Укупно 300 100 84 100 

Табела 11 – Место за окупљање старих 

 

Слободно време испитаника 

 

Живот у традиционалним сеоским срединама некада је био карактеристичан по 

посебном, неравномерном ритму рада и непостојању оштре границе између радног и 

ванрадног времена. У савременим сеоским срединама у које све више продиру урбани 

садржаји и начин живота, може се говорити о постојању слободног времена као битне 

детерминанте друштвеног живота. Стога се истраживање позабавило утврђивањем 

расположивог слободног времена за обављање различитих ванрадних активности, 

количином слободног времена и структуром његовог коришћења. 

На питање ''Да ли имате и колико слободног времена?'' испитаници су у 

највећем броју – 40 (48%) одговорили да га имају довољно (''ни пуно-ни мало''). Да има 

''пуно слободног времена'' изјаснило се 34 испитаника (40%), док је 9 испитаника (11%) 

одговорило да има ''мало слободног времена''. Један испитаник (1%) навео је да 

''уопште нема слободног времена''. 

Испитивањем начина на који старији људи проводе слободно време дошло се до 

резултата да највећи број испитаника – 54 (62%) у своје ванрадно време гледа ТВ 

програм или слуша музику, затим одмара се или спава – 34 (40%) и проводи време са 

рођацима, комшијама, пријатељима – 29 (34%) или у кругу породице – 28 (33%). Нешто 

мањи број испитаника чита – 11 (13%), исти број испитаника – 11 (13%) слободно 

време проводе сами, без неког посебног садржаја, а 11 испитаника (13%) је навело да 

слободно време проводи на улици, седећи на клупи. Од осталих активности стари се у 

мањем броју баве ручним радом (штрикање, хеклање, вез, израда бројаница) – 5 

испитаница (6%), одлазе у шетњу – 3 испитаника (3%), решавају укрштенице – 2 

                                                           
13 Марица Миладиновић, Стари у селу – руралносоциолошко истраживање у селима Средњег Баната, 

Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2010, стр. 140-141 
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испитаника (2%), играју друштвене игре – 2 испитаника (2%), одлазе у викендицу – 2 

испитаника (2%), одлазе на излете које организује удружење пензионера – 2 

испитаника (2%), одлазе у кафану – 2 испитаника (2%), гаји цвеће – 1 испитаница (1%), 

користи интернет – 1 испитаница (1%), одлази на састанке политичке странке – 1 

испитаник (1%) и одлази на окупљања Савеза бораца – 1 испитаник (1%). 

Из одговора испитаника се може закључити да старије сеоско становништво 

слободно време углавном проводи пасивно, несадржајно и неструктурисано, изузев 

малог броја оних старијих људи који са баве различитим индивидуалним или 

организованим активностима – хобијем, структурисаним садржајима у кући или ван 

куће или учествују у раду појединих организација. 

 

Перцепција сопственог положаја и потребе старих људи у селу 

 

Перцепција старих о сопственом положају унутар породичних, сродничких и 

суседских група и локалне заједнице испитана је сагледавањем задовољства и 

незадовољства друштвеним животом и испитивањем потреба у вези промена у сфери 

друштвеног живота у селу. 

Утисак о друштвеном животу старих у селу добијен је разнородним одговорима 

испитаника на питање отвореног типа ''У чему се, по Вашем мишљењу, огледа 

друштвени живот старијих људи у Вашем селу?''. Одговори испитаника су, по 

извесној сродности, груписани у неколико модалитета.  

Највише испитаника – 32 (38%) друштвени живот старих у селу сагледава кроз 

дружење међу људима, за које сматра да га све мање има јер су људи већином 

заокупљени својим личним и породичним проблемима: 

- ''Нити се ја с ким дружим, нити се ко с ким дружи. Помрле жене. Остале њихове 

снаје и унуке, 5-10 минута стану да попричају са мном на улици.'' (Г.А.) 

- ''Слабо се стари друже. Деда је имао једног другара који је умро и сад’ више нигде не 

иде. Зависи како-ко...'' (снаја А.Р.) 

- ''Сви смо оптерећени животом који живимо. Људи су нервозни што немају пара, 

онда се мање друже, избегавају посете јер немају пара да нешто купе и понесу. Чак не 

иду више ни кад’ неко умре.'' (С.Г.) 

- ''Не знам ни ја... Ова криза... Здраво за здраво, некад свратиш код неког... Свако се 

бави својим послом.'' (Р.П.) 

 Неки испитаници – 18 (21%) сматрају да се друштвени живот старих огледа у 

изласцима ван куће и путовањима: 

- ''Мало се окупљају у дому пензионера и ловачком дому. Они који нису пензионери 

немају где да оду.'' (Р.Л.) 

- ''Друже се али није то-то како се негде друже и имају клубове.'' (Ђ.С.) 

- ''Моја генерација се увече састане у кафани, карта се. Има удружење пензионера 

игранке суботом.'' (Н.Б.) 

 Неколицина испитаника – 8 (10%) друштвени живот старих у њиховом селу 

види као дружење са комшијама на улици уз седење на клупи и разговор. Да друштвени 

живот имају само пензионери изјаснило се 3 испитаника (4%), а једнак број испитаника 
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– 3 (4%) истакло је свој став да је друштвени живот старијих људи у њиховом селу 

раније био бољи него сада: 

- ''Другачије се сад’ млађи друже. Ми смо се „купили“ једни код других, ту су се звали и 

старији на забијачке, славе... Сад' зову само младе. Пре се поштовало. Сад’ ови млади 

нису такви.'' (Ж.Ј.) 

- ''Највише је сада борба за живот, за паре. Култура је овде замрла. Некад је било све 

активно, имали смо три славе, разне светковине...'' (С.Б.) 

 Неке ''друге одговоре'' навело је 13 испитаника (15%), за одговор „не знам“ 

определило се 2 испитаника (2%), док 5 испитаника (6%) ''није дало одговор'' на 

постављено питање. 

На питање ''Да ли сте Ви лично задовољни друштвеним животом старијих људи 

у свом селу и због чега?'' – 23 испитаника (27%) одговорило је да је ''задовољно'' зато 

што у њиховом селу постоји удружење пензионера и за пензионере организује 

екскурзије и игранке, добрим комшијским и пријатељским односима у селу задовољно је 

10 испитаника (12%), једнак број испитаника – 10 (12%) задовољно је добрим 

породичним и родбинским односима у селу, 3 испитаника (3%) задовољно је дружењем 

на улици, постојањем шаховског клуба у селу задовољно је 2 испитаника (2%), а 

окупљањима у цркви задовољна је 1 старија особа (1%). Укупно 38 испитаника (45%) 

изјавило је да ''није задовољно'' или да ''не уме да дефинише'' чиме би могли бити 

задовољни када је у питању друштвени живот старих у њиховим селима. 

Анализом одговора испитаника на ''питање о разлозима незадовољства 

друштвеним животом у селу'' долази се до података да је највише старих – 14 (17%) 

незадовољно јер нема вршњаке са којима би могло да се дружи и проводи време у свом 

непосредном окружењу (суседству), непостојањем организованих садржаја за старије 

људе у селу незадовољно је 12 старијих лица (14%), старост, болест и/или смањена 

покретљивост (своја и/или својих вршњака) разлог је незадовољства код 9 старијих 

особа (11%), док је нешто мањи број испитаника незадовољан тиме што је у њиховом 

селу замрло дружење на улицама – 4 (5%), што немају довољно финансијских 

средстава да воде активнији друштвени живот – 3 (3%), што у њиховом селу владају 

лоши комшијски односи – 2 (2%), што неке старије људе нема ко да обиђе – 1 (1%) и 

што млади све више напуштају села – 1 (1%), док је једна старија особа (1%) 

незадовољна радом удружења пензионера. Да није незадовољно или да не уме да 

дефинише због чега је незадовољно изјавило је 44 испитаника (52%). 

На питање ''Шта би, по Вашем мишљењу, било потребно учинити да се 

друштвени живот старијих људи у Вашем селу побољша?'' 12 испитаника (14%) 

одговорило је да би било потребно организовати различите програме и активности за 

старије особе, при чему су показали интересовање за организовање шаховских турнира 

– 3 испитаника (3%), различитих спортских садржаја – 2 испитаника (2%), игранки и 

екскурзија – 1 испитаник (1%), прослава 8. марта – 1 испитаница (1%), концерата и 

позоришних представа – 1 испитаник (1%), рада секције ручних радова – 1 испитаница 

(1%). Да је њиховом селу потребно место за свакодневно окупљање и дружење 

старијих људи одговорило је 9 испитаника (11%). Остали испитаници навели су да је 

потребно да се старији људи више друже са младима – 1 испитаник (1%) и да деца 

више времена посвете својим остарелим родитељима – 1 (1%). Да ништа не треба 
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чинити по питању побољшања друштвеног живота старијих људи у њиховом селу 

изјаснило се 4 испитаника (5%), док чак 55 испитаника (65%) није имало идеју о томе 

шта је то што би било потребно учинити да би друштвени живот старих у испитиваним 

селима био бољи. 

На основу приказаних резултата може се закључити да старији људи имају 

субјективни доживљај оскудности друштвеног живота у својим селима и осећај да 

постоји потреба да се нешто учини како би се он обогатио, али да сами не умеју 

прецизно да одреде појам друштвеног живота у практичном смислу, разлоге личног 

задовољства/незадовољства истим и немају идеје о томе шта треба предузети у циљу 

његовог унапређења. 

 

Могући правци за проширење постојећих и развој нових услуга социјалне    

заштите у локалној заједници 

 

Имајући у виду да испитаници, и поред тога што увиђају недостатак 

организованих садржаја у својим селима који су намењени припадницима њихове 

генерације, већином немају визију о могућим променама социјалног амбијента, 

понуђен им је оквир за унапређење друштвеног живота у селу кроз услуге клубова за 

дневни боравак и међугенерацијских центара као могућим правцима за проширење 

постојећих и развој нових услуга социјалне заштите при постојећој локалној служби.  

Најпре су испитани ставови старијих људи према клубовима за дневни боравак 

и садржајима који се у њима најчешће организују. Резултати су показали да највећи 

број старијих људи у Војки – 33 (85%) и Голубинцима – 28 (62%) сматра да би ''живот 

старих у њиховом селу био бољи и богатији уколико би постојало једно посебно место'' 

за окупљање и дружење, културне, забавне, музичке и уметничке програме, предавања 

(о здрављу, пољопривреди, правима грађана и сл.) и друге пожељне програме и 

активности за старије грађане. Да би ''живот старих у селу можда био бољи и 

богатији'' постојањем оваквог места сматра 4 старије особе (10%) у селу Војка и 13 

старијих људи (29%) у селу Голубинци, док свега 2 старија лица у Војки (5%) и 4 

старија лица у Голубинцима (9%) сматра да постојањем оваквог места ''живот старих 

у њиховим селима не би био бољи и богатији''. 

Сви испитаници су од стране анкетара упознати са циљем и садржајем услуга 

Клуба за дневни боравак у Старој Пазови, након чега је од испитаника затражено да се 

изјасне о томе да ли би, по њиховом мишљењу, Центар за социјални рад и Општина 

требало да организују клуб и у њиховом селу. Највећи број испитаника – 23 у селу 

Војка (59%) и 21 у селу Голубинци (47%) изјаснио се ''да би'' у њиховом селу требало 

организовати овакав клуб, нешто мањи број испитаника – 12 у селу Војка (31%) и 16 у 

селу Голубинци (35%) рекло је да ''није сигурно'' да ли би овакав клуб требало 

организовати у селу, док је свега 4 испитаника у Војки (10%) и 8 испитаника у 

Голубинцима (18%) рекло да ''нема потребе'' за организовањем оваквог клуба у 

њиховом селу. 

Резултати испитивања ставова старих према међугенерацијским центрима као 

иновативним услугама социјалне заштите на овим просторима показали су да највећи 

број старијих лица у селу Војка – 30 (77%) и селу Голубинци – 28 (62%) сматра да би 



28 
 

''живот старијих људи у њиховим селима био бољи и богатији'' када би постојало једно 

посебно место за окупљање и дружење, културне, забавне, музичке и уметничке 

програме, предавања и друге активности у којем би се окупљали сви мештани који су 

заинтересовани без обзира на године њиховог живота (деца, млади, одрасли и 

најстарији). Знатно мањи број испитаника у селима Војка – 5 (13%) и Голубинци – 9 

(20%) сматра да би ''живот старијих људи у њиховом селу можда био бољи и 

богатији'' постојањем оваквог места, док 4 испитаника у Војки (10%) и 8 испитаника у 

Голубинцима (18%) сматра да постојањем оваквог места у њиховом селу ''живот 

старијих особа не би био бољи и богатији''. 

О оснивању и раду међугенерацијских центара у неким европским земљама и у 

земљама бивше Југославије испитаници су упознати усменим путем, након чега су  

износили своје ставове о томе да ли би и у нашој општини, односно у Војки и 

Голубинцима, било корисно организовати један овакав међугенерацијски клуб (центар). 

Највећи број испитаника у Војки – 15 (38%) и Голубинцима – 17 (38%) изјаснило се да 

не зна, тј. да ''није сигурно'' да ли би требало организовати овакав клуб у њиховом селу, 

нешто мањи број испитаника – 14 (36%) у Војки и 15 (33%) у Голубинцима рекло да 

мисли да је ''добра идеја'' организовати међугенерацијски центар у селу, док најмањи 

број испитаника – 10 (26%) у Војки и 13 (29%) у Голубинцима мисли да то у њиховом 

селу ''не би'' функционисало. 

 

Резултати анализе Ликертове скале 

 

Истраживање је укључило испитивање интензитета ставова старијих људи о 

старости, животу, раду, дружењу, промени начина живота, односима између 

генерација, потребама и развоју пожељних услуга за старе у локалној заједници. Из 

анализираних резултата може се уочити висок степен слагања испитаника са 

понуђеним ставовима – максималан скор за сваки наведен став износи 168, док 

просечан скор за испитиване ставове износи 125.6. У даљем тексту приказана је ранг 

листа ставова испитаника према интензитету. 

 

Став 1. Задовољан/на сам својим животом јер сам радио/ла вредно и поштено и 

трудио/ла се најбоље што могу – 162 

Став 2. О темама из породичног и друштвеног живота на селу нико ме никада 

није питао и задовољан/на сам ако моје мишљење може помоћи да добро 

обавите Ваш посао и покренете неку идеју која је у интересу људи у нашем селу 

– 160 

Став 3. Некада у селу нисмо имали путеве, тракторе, аутомобиле, телефоне, 

телевизоре и нисмо се отуђивали једни од других као данас – 157 

Став 4. Људима треба дати прилику да кажу своје мишљење о томе шта је 

потребно урадити за унапређење живота на селу – 153 

Став 5. Волим да разговарам и посаветујем се са младима и у кући и у селу и 

поштујем њихово знање – 147 

Став 6. Човек није стар када доживи одређени број година, већ када изгуби вољу 

и препусти се безнађу – 128 
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Став 7. Није добро када неко пуно ради и привређује, а не нађе времена да се 

одмори и дружи са људима – 118 

Став 8. Познајем доста виталних, вредних и дружељубивих људи за које се ни у 

70-им или 80-им годинама не би могло рећи да су стари – 90 

Став 9. Технолошки развој и модернизација живота који су олакшали рад на селу 

нису допринели да људи имају више слободног времена за себе и друге – 84 

Став 10. Сматрам да нисам довољно активан/на и да треба чешће да излазим из 

куће – 57  

Приказани ставови испитаника посредно откривају да традиционални систем 

вредности старијих људи у селима има важну улогу у њиховом животу. Највиши 

степен слагања испитаници имају са ставовима који се односе на уважавање врлина 

марљивог рада и поштења, заједништво и друштвеност, као и тежњу за пуним учешћем 

у животу и осмишљавањем живота у локалној заједници. 

 

7. ЗАКЉУЧАК 

 

Спроведено истраживање, као и овај извештај о његовим резултатима, 

омогућавају увид у актуелно стање друштвеног живота и потребе старијих људи на 

селу. Идентификовани проблеми могу се превазићи кроз развој услуга социјалне 

заштите на начин који је у истраживању представљен кроз примере добре праксе. 

Циљеви истраживања су остварени утолико што су добијени резултати:  

 расветлили неке од аспеката друштвеног живота старијег сеоског становништва 

који се односе на породични живот, интеракције са сродницима и суседима, 

коришћење ресурса у локалној заједници и начин коришћења слободног 

времена,  

 утврдили потребе старијег становништва које се могу задовољити кроз развој 

нових услуга социјалне заштите,  

 приказали примере добре праксе као могуће оквире за надоградњу ресурса у 

окружењу којима се може обогатити друштвени живот на селу и  

 указали на појаву континуираног старења локалног становништва и актуелно 

стање његове дубоке демографске старости. 

Хипотезе које су истраживањем тестиране потврђене су и прихваћене утолико 

што се дошло до сазнања да старији људи у старопазовачким селима најчешће активно 

учествују у породичном животу и одржавају учестале контакте са својим ближим и 

даљим сродницима и суседима. Породичну организацију карактерише живот у 

проширеној породици и доста времена проведеног са члановима породичног 

домаћинства. Старији учествују у обављању послова у домаћинству, раду и 

привређивању, разговорима, договорима, управљању породичним буџетом, брину о 

унуцима и/или другим укућанима којима су нега и надзор неопходни. Претежно су 

сасвим задовољни својим учешћем у породичном животу и контактима које имају са 

блиским члановима породице који живе ван породичног домаћинства. Своје односе са 

другим сродницима (даљим природним, тазбинским, пријатељским, духовним и 

грађанским) оцењују врло блиским. Суседски амбијент на селу изгледа тако што се са 
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комшијама свакога дана поздраве на улици, разговарају и често долазе једни код 

других.  

У поређењу са породичним, сродничким и комшијским интеракцијама, 

интеракције са ресурсима средине су знатно мање и потврђују претпоставку да старије 

сеоско становништво не користи у довољној мери расположиве ресурсе у локалној 

заједници. Од ресурса средине најближи старијим становницима села по устаљености 

остварених интеракција су продавница, амбуланта, апотека, гробље и пошта.  

Време које не проводи у раду (ванрадно, слободно време) старије сеоско 

становништво углавном проводи пасивно, несадржајно и неструктурисано, најчешће уз 

телевизијски програм, изузев врло малог броја оних старијих људи који са баве 

различитим индивидуалним или организованим активностима. 

Старији људи увиђају недостатак организованих садржаја у својим селима који 

су намењени припадницима њихове генерације и имају подржавајући став у вези 

потребе за постојањем посебног места у селу за окупљање, дружење и организовање 

различитих програма. Оно би, по њиховој оцени, допринело бољем и богатијем 

друштвеном животу у селу, без обзира на то да ли би они лично били заинтересовани и 

у могућности да долазе и учествују. Понуђени оквири за унапређење друштвеног 

живота кроз организовање клуба за дневни боравак и међугенерацијског центра сасвим 

су прихватљиви старијим људима у оба села. 

Задовољство услугама старопазовачког клуба и видљивост важности његових 

ефеката утицали су на позитивно вредновање значаја и квалитета услуга од стране 

старијих чланова, а оснивање и рад клубова за дневни боравак препознато је као 

универзална потреба старих у свим срединама општине, без обзира на величину и тип 

насеља. Са друге стране, неповољна демографска слика општине упућује на потребу 

планирања друштвених мера у сврху ублажавања кризе становништва и унапређење 

суживота у локалној заједници, што се, по узору на праксу других држава са врло 

високом стопом старог становништва, може успешно постићи оснивањем и радом 

међугенерацијских центара. 

 

8. ПРЕПОРУКЕ ЗА АКЦИЈУ 

 

Резултати представљени у извештају о истраживању који указују на остварене и 

неостварене друштвене потребе старијих људи у сеоским насељима и на праксу 

пожељних услуга социјалне заштите, полазна су основа за дефинисање праваца 

промена у локалној социјалној политици, која уз посебан респект дубоке демографске 

старости заједнице треба да ствара дугорочније могућности за проширење постојећих, 

као и за креирање и развој нових и/или иновативних услуга социјалне заштите којима 

ће се унапређивати друштвени положај старијих људи. 

У том циљу је, у контексту овог рада којим се наставља континуитет у 

настојањима да се мењају прилике у којима живе старији људи, неопходно:  

 представити резултате истраживања управљачким структурама Центра, 

представницима локалне самоуправе, месним заједницама у селима Војка и 

Голубинци и јавности 
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 иницирати преговаре о могућностима обезбеђења финансијских средстава и 

простора за рад клуба/међугенерацијског центра 

 идентификовати заинтересоване локалне партнере и сачинити протоколе о сарадњи 

 евидентирати волонтере и радити на њиховој обуци 

 припремити нормативно-правне оквире и обезбедити примену стандарда стручног 

рада водећи рачуна о испуњености услова за добијање лиценце 

 сачинити Предлог пројекта о оснивању клуба/међугенерацијског центра при 

Служби кућне неге, помоћи у кући и клуба за одрасла и стара лица итд. 

 

9. ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЧКО-АНАЛИТИЧКЕ 

ПРАКСЕ У ОДНОСУ НА ТЕМУ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Истраживање о карактеристикама друштвеног живота старијих људи у 

селима старопазовачке општине дало је недостајуће одговоре на многа постављена 

питања и пружило јаснију слику о актуелном стању, потребама и проблемима. 

Добијени резултати омогућавају планирање нових мера и услуга за унапређење 

социјалне заштите која се, у области бриге о старијим људима у овој средини, 

континуирано ослања на праћење и познавање прилика у којима живе најстарији 

становници. 

Истраживачко-аналитичка пракса пружа могућност изналажења реалних 

оквира за развој области, а њено унапређење пружа прилику да се траже  одговори 

на питања која отвара свако ново сазнање. 

Полазећи од кључних резултата истраживања које је представљено кроз овај  

рад и од сазнања до којих се у њему дошло, будућим истраживачима се намеће 

неколико тематских области истраживања: 

''Живот старих у окружењу – капацитети средине и њихово коришћење'', 

тема произилази из уоченог проблема о недовољном коришћењу ресурса у 

окружењу од стране испитаника у обављеном истраживању 

''Организовање слободног времена старијих људи – анализа стања и изазови 

промена“, тема произилази из уоченог проблема несадржајног провођења 

слободног времена и 

''Сарадња међу генерацијама – оцена стање и могућности унапређења'', тема 

произилази из проблема демографске кризе и потребе проналажења начина за 

ублажавање њених ефеката на појединца, породицу и заједницу. 
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