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obdaroval ob decembrskih pra-
znikih. Tako je bilo dve leti zapo-
red, nato sem videl, da sta si oba 
sovaščana zelo opomogla. Ta po-
darjeni denar v obeh vzbudil za-
upanje, da tudi sama nekaj zmo-
reta, predvsem da si lahko sama 
uredita življenje. Danes vidim, da 
so ‘hudi časi’ že daleč za njima in 
živita človeka polno in dostojno 
življenje. Naša pomoč je vedno 
obrnjena na dve strani. Prvič, tre-
ba se je potruditi in na drugi stra-
ni nas nato pričaka zadovoljstvo, 
da smo lahko pomagali. « Ali se-
daj vidite, v čem vse je smisel da-
janja? Kaj pa prejemanja?

Samo čakali bi Žal v današnjih 
časih sogovorec opaža, da mne-
nja o smislu dajanja in prejema-
nja v naši domovini ne delijo vsi z 
njim. Prav nasprotno: »Preveč jih 
namreč čaka, da bo kdo kaj sto-
ril namesto njih. In to je pot brez 
izhoda! Človek vendar mora biti 
samoiniciativen!« Razlago stanja 
duha slovenskega naroda Peter 
Skuber vidi tudi v razmišljanju 
vodilnega slovenskega psihologa: 

»V takšne situacije nas sili tudi 
narodni karakter, za katerega je 
prof. dr. Trstenjak rekel, da je 
predvsem depresiven. Kaj to po-
meni? Da vidimo sebe pod vodo, 
da se zadržujemo pod vodno gla-
dino. In ob tem smo še agresivni, 
pretirano agresivni. In ta karak-
ter veliko pripomore k situaciji 
čakanja, zahtev in po drugi stra-
ni nenehne kritike.«

Mladi in prostovoljstvo Pe-
ter Skuber pravi, da je prav zato 
treba začeti z delom pri mla-
dih: »Morda je naš klub pose-
ben prav pri tem, da smo pred 
približno dvanajstimi leti začeli 

s projektom usposabljanja mla-
dih za prostovoljno delo po šo-
lah. Menimo, da je to za našo 
družbo zelo perspektivno.« In 
šole se na ponujeno sodelova-
nje zelo rade odzivajo, za takšno 
delo se na obeh straneh izbere-
jo stalni sodelavci. Aktivnosti 
prostovoljstva je več: »Ta čas so 
aktualni obiski mladih pri sta-
rostnikih, ki so v domovih. Tam 
jim pomagajo pri vsakdanjem ži-
vljenju, če so npr. v vozičkih, jih 
pospremijo na zrak ali krajši izlet 
po okolici. To so zelo lepa sreča-
nja generacij. Sem spada tudi po-
moč starejših šolarjev mlajšim, 
tistim, ki so šele prestopili šolski 

prag. Prostovoljce k takšni obliki 
spodbujamo tudi s priznanji (ne z 
denarjem!), običajno se to zgodi 
ob šolskih proslavah.« Ob tem se 
Skuber ozre še na izkušnje lioni-
stov iz ZDA, ki pravijo, da se na 
takšno delo mladih prostovoljcev 
mora najprej odzvati lokalna sku-
pnost, predvsem pa lokalni medi-
ji, da bodo mladi v tem videli tudi 
smisel in odzivnost svojega dela: 
»Mlade ljudi moramo učiti pred-
vsem, da gledajo s svojimi očmi, 
da ne vidijo samo sebe in svoje 
kariere, temveč družbo, ki jih ob-
daja in del katere so. Prav vsi smo 
del družbe ne glede na individu-
alne sposobnosti.« 
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še drugo iz psihoterapije. 
Ta čas kot upokojenec živi v okolici Maribora, vendar je zelo dejaven v Lions 
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