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Socialna vključenost: Neformalna in finančna pomoč

Osebna ali praktična pomoč*, ki jo osebe 50+ prejemajo od člana družine, ki ne živi v 
istem gospodinjstvu, prijatelja ali sorodnika ali pa mu same dajejo tako pomoč

NEFORMALNA IN FINANČNA POMOČ
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Za večino držav SHARE je značilno, da 

starejši dajejo več pomoči, kot je prejmejo. 

Skrb za vnuke pri tem ni vključena. Pomoč 

pri osebni negi ali praktično pomoč v 

gospodinjstvu članu družine, ki ne živi v 

istem gospodinjstvu, sosedu ali prijatelju 

daje 14 % starejših v Sloveniji, prejema pa 

jo le 10 %, kar je malo v primerjavi z 

drugimi državami SHARE. 

Podatki SHARE pa kažejo, da je intenziv-

nost oz. pogostost izmenjevanja pomoči v 

južno- in vzhodnoevropskih državah ter v 

Sloveniji večja kot v skandinavskih in 

kontinentalnih državah, kjer je izmenjava 

pomoči v večji meri občasna.1

* Zajeta je vsa pomoč, redna (približno vsak dan) in 

občasna (tedensko/mesečno/manj pogosto). Skrb za 

vnuke ni vključena. 

1Hlebec, V. in M. Filipovič Hrast. (2015). Medgener-

acijska solidarnost v Sloveniji. V: Majcen, B. Značilno-

sti starejšega prebivalstva v Sloveniji - prvi rezultati, 

215-223.  Ljubljana: Inštitut za ekonomska razisko-

vanja.
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Socialna vključenost: Neformalna in finančna pomoč

Starost in spol oseb, ki dajejo in/ali prejemajo pomoč*, Slovenija

NEFORMALNA IN FINANČNA POMOČ

Največji delež oseb, ki dajejo pomoč, je v 

starostni skupini od 50 do 64 let. V tej starostni 

skupini pomoč v gospodinjstvu članu družine, ki 

ne živi v istem gospodinjstvu, sosedu ali 

prijatelju daje 18 % oseb, prejema pa jo 5 % 

oseb. Na drugi strani med osebami, starejšimi 

od 80 let, slaba četrtina (24 %) prejema pomoč  

od člana družine, ki ne živi v istem gospo-

dinjstvu, soseda ali prijatelja, medtem ko takšno 

pomoč daje slabih 7 % starejših od 80 let. 

Ženske precej pogosteje prejemajo in dajejo 

pomoč kot moški.

* Zajeta je vsa pomoč, redna (približno vsak dan) in občasna 

(tedensko/mesečno/manj pogosto). Skrb za vnuke ni 

vključena.
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Socialna vključenost: Neformalna in finančna pomoč

Redna (skoraj vsakodnevna) osebna ali praktična pomoč, ki jo osebe 50+ prejemajo 
od člana družine, ki ne živi v istem gospodinjstvu, prijatelja ali sorodnika ali pa mu 
same dajejo tako pomoč (skrb za vnuke ni vključena)

NEFORMALNA IN FINANČNA POMOČ

V Sloveniji redno, skoraj vsakodnevno, osebno 

ali praktično pomoč v gospodinjstvu članu 

družine, ki ne živi v istem gospodinjstvu, 

prijatelju ali sosedu daje 7,7 % starejših, kar je 

več od povprečja v državah SHARE. Takšno 

pomoč starejši najpogosteje dajejo svojim 

staršem, sledi pomoč otrokom in partnerju. 

Delež starejših, ki osebno ali praktično pomoč v 

gospodinjstvu prejemajo od člana družine, ki ne 

živi v istem gospodinjstvu, soseda ali prijatelja, je 

nekoliko manjši in v Sloveniji znaša 5,2 %. 
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Redna (skoraj vsakodnevna) pomoč pri osebni negi v istem gospodinjstvu 
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Neformalno pomoč znotraj gospodinjstva se v 

raziskavi SHARE ugotavlja le za primer redne 

(skoraj vsakodnevne) pomoči pri osebni negi (ne 

pa tudi ostale praktične pomoči v 

gospodinjstvu). Redno pomoč pri osebni negi 

(npr. pri umivanju, oblačenju ter vstajanju s 

postelje in leganju nanjo) članu družine, ki živi v 

istem gospodinjstvu, v Sloveniji daje 7 % oseb, 

starejših od 50 let. Na drugi strani pa 12 % 

starejših od 50 let, ki imajo vsaj eno omejitev pri 

opravljanju vsakodnevnih dejavnosti, prejema 

redno pomoč pri osebni negi od člana družine, 

ki živi v istem gospodinjstvu.
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Socialna vključenost: Neformalna in finančna pomoč

Delež oseb 50+, ki dajejo ali prejemajo finančno oporo
(v znesku 250 EUR ali več)*

NEFORMALNA IN FINANČNA POMOČ

Tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah, 

vključenih v raziskavo, velja, da finančna opora 

praviloma poteka v smeri od staršev k otrokom 

ali vnukom. V Sloveniji je finančno oporo dalo 

19 % starejših, prejelo pa jo je 3,7 % starejših.

* Finančna opora vključuje dajanje denarja ali pokrivanje 

posebnih vrst stroškov, kot so stroški zdravstvene oskrbe ali 

zavarovanja, stroški šolanja in enkratni polog za nepremični-

no. Sem ne spadajo posojila, donacije dobrodelnim organi-

zacijam ali dediščine.

0 5 10 15 20 25 30

DAJE FINANČNO OPORO

PREJEMA FINANČNO OPORO

Slovenija SHARE

(v %)




