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POVZETEK

V teoretičnem delu diplomske naloge sem se osredotočila na obdobje starosti, na
institucionalno varstvo starih, socialne odnose v starosti ter kompetence socialno
pedagoškega dela. Najprej sem opredelila življenjske naloge v starosti, nadalje sem
predstavila glavne potrebe v omenjenem obdobju. Predstavila sem demografske trende in
stanje v Sloveniji ter napovedi glede staranja prebivalstva v Evropski uniji. Dotaknila sem se
tudi družbene vloge starih in stereotipov o starosti, ki pogosto prevladujejo v našem
mišljenju. Opredelila

sem

bistvene

elemente

kakovostnega

staranja,

predstavila

institucionalno varstvo, življenje v domu starejših in le-to povezala z elementi totalne
institucije. Na koncu teoretičnega dela sem opredelila socialne mreže in pomen socialnih
odnosov v starosti.
V empiričnem delu sem s pomočjo polstrukturiranih intervjujev s starostniki, ki bivajo v
Domu starejših občanov Loški Potok, ugotovila pomen socialnih mrež, predvsem me je
zanimalo, kako stari doživljajo odnose z družino, sostanovalci, osebjem in prijatelji. Večina
starostnikov, ki bivajo v domu starejših, je ohranila stike predvsem z družino, ki jim pomeni
velik del socialne opore. Za kakovostno bivanje v domu starejših je pomemben tudi odnos z
osebjem in sostanovalci. Polovica starostnikov je ohranila stike s svojimi prijatelji, katerih se
zelo razveselijo ob obisku. Starostniki, ki se dobro počutijo in imajo manj zdravstvenih težav,
se vključujejo tudi v aktivnosti in dogodke v bližnji okolici doma. Večinoma pa si stari želijo,
da se dejavnosti odvijajo kar v domu, želijo si tudi druženja z mlajšimi generacijami. Tekom
pogovorov s starimi in na podlagi strokovne literature sem opredelila vlogo socialnega
pedagoga pri delu s starimi v institucionalnem varstvu.

KLJUČNE BESEDE

Starostnik, socialne mreže, socialni pedagog, institucionalno varstvo, nematerialne potrebe,
kakovostna starost, medgeneracijsko sodelovanje.
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ABSTRACT

In the theoretical part of the thesis, I focused on the elderly, on their institutional care, social
relations in old age, and the competence of social pedagogic work. Firstly, I define life
functions in old age and then I continue to present the main needs in this period. I also
present demographic trends and the situation in Slovenia and the forecast of population
ageing in the European Union. Further on, I touch the social roles of the elderly as well as
stereotypes about old age, which often dominate our thinking. I identify the essential
elements of quality ageing. I present institutional care and living in old people's homes and
connect it with the elements of total institution. At the end of the theoretical part, I identify
the importance of social networks and social relations in old age.
In the empirical part, I use semi-structured interviews with the elderly living in the old
people's home Loški Potok to note the importance of social networks. I was especially
interested in how the elderly are experiencing relationships with their family, roommates,
friends and staff. Most of the elderly that I have interviewed, have maintained contact with
their family in particular, which constitutes a large part of their social support. For quality
living in old people's homes relationship with staff and roommates is also important. Half of
the elderly have stayed in touch with their friends, whose visits always make their day. The
elderly who feel well and have fewer health problems, are also included in the activities and
events in the vicinity of the home. Mostly, the elderly want activities which take place in the
home, they also want to socialize with younger generations. To conclude, on the basis of the
interviews and literature, I have identified the role of social pedagogue with the elderly in
institutional care.

KEY WORDS

The elderly, social networks, social pedagogue, institutional care, non-material needs,
quality ageing, intergenerational cooperation.
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UVOD

Ni naključje, da sem si za diplomsko delo izbrala tretje življenjsko obdobje – starost. Že kot
otrok sem bila nenehno v stiku s starimi ljudmi. Moja varuška v otroški letih je bila babica, še
pred tem sem bila v varstvu pri starih sorodnikih. Izhajam namreč iz tradicionalne družine,
kjer smo bili mlada, srednja in stara generacija med seboj tesno povezani v družini in
sorodstvu. Ko sedaj z distanco gledam na to, lahko trdim, da sem od starih dobila veliko: kot
otrok igro, ljubezen, radost, spoznavala sem delo na kmetiji, slišala sem njihove življenjske
izkušnje, kasneje sem od njih dobila veliko spodbude, podpore in pomembnih življenjskih
nasvetov, katerih se še danes spominjam. Lahko bi rekla, da so stari zaznamovali velik del
mojega življenja.
Vendar pa se časi spreminjajo, družba postaja vse bolj individualizirana, neodvisna, ljudje
postajajo oddaljeni drug od drugega, med generacijami nastaja prepad. Tu vidim izgubo za
vse tri generacije, saj menim, da so stari ljudje lahko za mlajše generacije pomemben vir
podpore, nasvetov in modrosti, ki jo nosijo v sebi. Prav tako pa smo mlajše generacije
pomemben del življenja starih, saj jim lahko pomagamo in omogočimo, da kvalitetno
preživijo svoje zadnje življenjsko obdobje. Demografski trendi kažejo, da bo staro
prebivalstvo še naraščalo, ob tem pa bomo morale mlajše generacije poskrbeti in oblikovati
dobre pogoje za kakovostno staranje v naši družbi. Srednja generacija je čedalje bolj
zaposlena, delovna doba se podaljšuje, zato je pogosto nemogoče, da bi skrbeli še za starega
človeka in mu nudili pomoč ter stalno nego. V teh primerih pogosto ni druge možnosti kot ta,
da gre starostnik v dom za starejše. Za stare ljudi, predvsem za tiste, ki so zelo navezani na
svoj dom, je to velika osebna sprememba, na katero se morajo privaditi. Od posameznika,
predvsem pa tudi od svojcev in osebja je odvisno, kako bo starostnik sprejel življenje v domu
in kako bo preživel svoj čas v drugem okolju.
Tekom študija sem pridobila nekaj osnovnih informacij o obdobju starosti, prav tako o delu s
starimi. V začetku četrtega letnika se mi je ponudila priložnost, da se udeležim dodatnih
izobraževanj za delo s starimi in kasneje, ko sem le-to opravila, sem tudi praktično začela
delati kot prostovoljka v domu starejših. Vodim namreč medgeneracijsko skupino, kjer se s
starimi pogovarjamo, družimo, pojemo in koristno preživimo svoj čas. To delo mi da veliko
energije in volje, vedno znova se rada vračam k starim ljudem. Omenjena izkušnja mi je
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služila za odločitev, da svoje diplomsko delo posvetim starostnikom, ki bivajo v domu
starejših in tako mogoče s svojimi ugotovitvami pripomorem delček k izgradnji kakovostnega
življenja v domu in povezanosti vseh generacij. Osredotočila se bom predvsem na socialne
mreže starostnikov v institucionalnem varstvu, saj menim, da so le-te lahko pomemben vir
opore starostniku za kakovostno življenje. Tekom diplomske naloge in raziskave pa želim tudi
ugotoviti vlogo socialnega pedagoga pri delu s starimi v institucionalnem varstvu. Zanima
me, na katerih področjih bi lahko bil socialni pedagog s svojim strokovnim znanjem in
kompetencami primeren pri delu s starimi, ki bivajo v domu.
V teoretičnem delu diplomske naloge bom najprej opredelila pomembne vidike staranja,
značilnosti tretjega življenjskega obdobja ter razvojne naloge in potrebe, s katerimi se ljudje
srečujejo v tem obdobju. Menim, da na tretje življenjsko obdobje ne gre gledati z vidika
pasivnosti, nemoči, pomanjkanja življenjske energije in upada psihofizičnih sposobnosti.
Delno gre res tudi za tovrstne značilnosti, vendar je starost življenjsko obdobje, s katerim se
slej ko prej srečamo vsi in za katerega prav tako velja, da prihaja do mnogih sprememb in
valovanj ter prilagajanj v posameznikovem življenju. Ena od možnih prelomnic življenja
starostnika je prav gotovo sprememba okolja oziroma odhod v dom. Na koncu se bom
osredotočila predvsem na socialne odnose v starosti in pomen socialnih mrež za starostnika.
Opredelila bom tudi glavne značilnosti socialno pedagoškega dela in kompetence socialnih
pedagogov.
V empiričnem delu pa želim s kvalitativno raziskavo ugotoviti, katere so pomembne socialne
mreže za stare, ki bivajo v domu, kaj jim le-te pomenijo. Želim ugotoviti, kako se stari
počutijo v domu, kdo jim predstavlja največji vir opore, kako so povezani z bližnjo okolico
doma. Vse to pa bom povezala z vlogo socialnega pedagoga pri delu s starimi v
institucionalnem varstvu. Za raziskavo bom uporabila polstrukturirane intervjuje s
starostniki, ki bivajo v Domu starejših občanov Loški Potok, to je v mojem domačem kraju.
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1

1.1

TEORETIČNI DEL

Starost - tretje življenjsko obdobje

»Ni toliko pomembno, koliko si star, pomembnejše je, kako si star (Pečjak, 2007).«

»Znana prispodoba za starost je peščena ura: človeku odtekajo leta v nepovrnljivo
preteklost, v prihodnosti pa mu preostaja na razpolago vedno manj življenjskih možnosti.
Toda to je samo pol resnice. Druga polovica je v dejstvu, da se je v človeku do starosti
nabralo veliko bogastvo življenjskih izkušenj in spoznanj, opravljenih dejanj in doživetij, ki mu
jih ne more nič več uničiti in nihče vzeti ali pokvariti« (Lukas, 1994, v Ramovš 2003, str. 131).
»Preteklost je tako podobna bogati in varni »kašči« izvršenih dejanj, prihodnost pa
»rudniku« možnosti. Mladost se napaja predvsem ob pogledu na polne »rudniške zaloge«,
starost pa na bogastvo »polne kašče« zrelih sadov življenja« (Ramovš, 2003, str. 131).
Prav tako kot mladost ima starost pred seboj še nekaj »rudniških zalog«, saj je tudi v obdobju
starosti še veliko življenjskih nalog in drugih priložnosti, ki jih star človek še spoznava in
odkriva. V starosti, kakor v mladosti in srednjih letih, so posebne naloge, ki jih človek še ni
izkusil v nobenem prejšnjem življenjskem obdobju (Ramovš, 2003). Pomembno je, da vsi
prepoznamo naloge, potrebe in življenjske možnosti v tretjem življenjskem obdobju ter na ta
način skupaj s starostniki odkrivamo možnosti za kakovostno in aktivno staranje.
Staranje je naravni proces, ki ga morata sprejeti tako posameznik kot tudi družba.
Prizadevanje za kakovostno in dejavno življenje starejših ljudi, vključenost v družino in
družbo, enakopraven status in možnost zadovoljevanja psihosocialnih potreb so pomembne
smernice, ki omogočajo dostojno staranje (Brečko, 1999).
»Starost je pri vseh živih bitjih neizbežno življenjsko obdobje. Želja vsakega človeka
nedvomno je, da bi se normalno staral, brez večjih pretresov. Pri mnogih ljudeh je staranje
spontan proces, ki ga niti ne opazijo niti ne omenjajo. Nekateri pa se s starostnimi
spremembami ne morejo soočiti in jih prenašajo kot breme« (Ramovš, 1997, v HojnikZupanc, 1997, str. 12).
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Dodala bi misli o tretjem življenjskem obdobju ali obdobju starosti, ki jih opredeljuje Ramovš
(2003) in so mi postale vodilo pri stiku s starostniki in mojem morebitnem profesionalnem
delu z njimi:
Starost je življenjsko obdobje, ki se razlikuje od mladosti in srednjih let, vendar ni v
ničemer manjvredno in manj smiselno.
Starost ima posebne življenjske naloge – drugačne od mladostnih in tistih, v srednjih
letih, vendar pa niso življenjske naloge v starosti v ničemer manj pomembnejše. Tretje
obdobje ni nič manj dejavno, kakor sta prvi dve.
Za doživljanje vrednosti in smisla starosti je pomembno, da človek svojo starost
sprejme, da se sam aktivno trudi za njeno kakovost in da brez grenkobe v srcu
sprejema solidarno pomoč drugih, da ohrani ali ustvari z nekom pristen medčloveški
odnos ter je osebno povezan z ljudmi iz mlade in srednje generacije.
Starost pride sama od sebe, toda ne kakovostna starost; nanjo se je potrebno
pripraviti že v srednjih letih.
Staranje lahko opišemo kot proces, ki prinaša spremembe na področjih zdravja, avtonomije,
odvisnosti, kompetenc in deficitov, svobodne volje, zapuščenosti in modrosti. Prav tako
opažamo pojave bojazni pred izgubo varnosti, pomisleke glede umiranja, smrti, pravic in
dolžnosti. Prijetno doživljanje starosti opažamo, kadar gre za zdrav duševni in telesni razvoj,
ohranjeno zdravje, eksistencialno varnost in dobro socialno integracijo, ter nasprotno, ko se
vrstijo primanjkljaji, prikrajšanosti, odkloni od zdravja z zmanjšanjem sposobnosti (Kobentar,
2008).
Večina laikov pa tudi mnogo strokovnjakov gledajo na staranje kot na proces pridobivanja in
izgubljanja. V zgodnjih obdobjih človek nekaj pridobiva (npr. rast inteligentnosti), v poznih pa
izgublja (npr. pešanje spomina). Mnogi strokovnjaki pojmujejo staranje kot dvojni proces
pridobivanja in izgubljanja, ki potekata povezano in sočasno. V vsakem življenjskem obdobju
posameznik nekaj izgublja in nekaj pridobiva. Tudi v visoki starosti se človek lahko še
marsičesa nauči. Razlika je torej le v tem, da človek v mladosti več pridobiva kot izgublja, a v
tretjem življenjskem obdobju praviloma več izgublja kot pridobiva. Glavnim trem obdobjem
življenja pravimo mladost, srednja leta in starost (Pečjak, 1998).
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1.1.1 Tri ali štiri obdobja življenja

Ramovš (2003) opredeli celostni pogled na človeka po modelu treh obdobij življenja:
Mladost je razvojno obdobje človeka od spočetja do samostojnosti. V tem obdobju
telesno dozori za razmnoževanje. Glavna naloga tega obdobja je zdrava rast in
temeljno učenje za življenje. Oboje se poveže v zmožnost za lastno samostojno
družino in delo. Danes se obdobje mladosti podaljšuje, njegova povprečna meja je že
prešla petindvajseto leto starosti.
Srednja leta so obdobje, ko ljudje vzgajajo svoje potomstvo, delajo za preživetje sebe,
mlade in stare generacije. Danes to obdobje v glavnem sovpada s službenimi leti do
redne upokojitve.
Starost pa je obdobje, ko človek dozori do polne človeške uresničitve. Skrb za
materialni razvoj prepušča srednji generaciji, z upokojitvijo se pojavi nova kakovost
svobode in življenjske možnosti za dejavno življenje. Značilna življenjska naloga v
starosti je, da človek svoja spoznanja in izkušnje predaja naprej.
Vsako od teh treh obdobij življenja se deli še na več podobdobij. Starost torej delimo še na
(Ramovš, 2003):
Zgodnje starostno obdobje: od 66. do 75. leta, ko se človeka privaja na upokojensko
življenje, običajno je človek dokaj zdrav in trden ter živi dejavno.
Srednje starostno obdobje: od 76. do 85. leta, v katerem se v svojih dejavnostih
prilagaja na upadanje moči in zdravja, naglo izgublja vrstnike in večini že umre
partner ali zakonec.
Pozno starostno obdobje: po 86. letu starosti, ko postaja kot prejemnik pomoči,
opravlja zadnje naloge v življenju, za mlajši dve generaciji predstavlja modrost in
življenjskega učitelja.
Nekateri strokovnjaki zato poleg tretjega življenjskega obdobja navajajo še četrto. Prvo
življenjsko obdobje sega od rojstva pa vse do konca šolanja. Konča se nekako z vstopom v
poklicni svet. Drugo življenjsko obdobje je najbolj dejavno v posameznikovem življenju, traja
pa vso delovno dobo. To obdobje je običajno najbolj intenzivno, saj sovpada z obdobjem
dejavnega starševstva, skrbi za otroke in večkrat tudi s skrbjo za ostarele starše. Med staro
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prebivalstvo pa statistika uvršča vse, ki so dopolnili 65 let. S socialnega vidika se začne
starost z upokojitvijo. To se lahko zgodi tudi pred 65. letom. Ker pa se življenjska doba
podaljšuje, so začeli strokovnjaki ločevati še četrto življenjsko obdobje, ki traja od 75. leta do
konca življenja. Ta delitev je smiselna predvsem zato, ker imajo ljudje v tretjem in četrtem
življenjskem obdobju različne potrebe (Brečko, 1999).
Tretje življenjsko obdobje torej vključuje aktivne starostnike, ki živijo neodvisno od drugih, v
četrto življenjsko obdobje pa nekateri strokovnjaki vključujejo starostnike, ki so odvisni od
drugih in potrebujejo stalno nego in pomoč. Tovrstna klasifikacija starih ljudi je odvisna od
tega, v kolikšni meri potrebujejo pomoč drugih ljudi (Stuart-Hamilton, 2000).

1.1.2 Življenjske naloge v starosti

Vsak prehod v življenju in vsaka stopnja razvoja zahteva od človeka določeno mero napora,
sprejem novih življenjskih nalog in prilagoditev na nove okoliščine.
Prehodi v življenju so zahtevni in bolj tvegani časi v človeškem življenju. Potrebujejo še
posebno pozornost in pripravo, da jih opravimo dobro in vstopimo v novo življenjsko
obdobje z ugodnimi možnostmi (Ramovš, 2006). Prav gotovo je tudi prehod v tretje
življenjsko obdobje za večino ljudi dokaj stresen dogodek v življenju. Pečjak (1998) pravi, da
človeka na prehodu v tretje življenjsko obdobje čakajo travmatični dogodki in stres, kot je na
primer odhod zadnjega otroka iz družine, upokojitev in prej ali slej smrt enega od zakoncev.
Pogosto nastopijo tudi finančne težave, sprememba bivališča in osamljenost, nekateri
starostniki odidejo v domove, kjer so življenjske razmere povsem drugačne.
Stres ob spremembah v obdobju starosti je danes hujši kot nekoč, ker so ljudje na prehodu v
tretje življenjsko obdobje bolj aktivni ter biološko in psihološko bolj vitalni kot pred
desetletji, obenem pa so bolj osamljeni, ker živijo sami v gospodinjstvih (Pečjak, 1998).
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Naj naštejem nekaj pomembnih razvojnih nalog v starosti:
1.1.2.1 Telesne spremembe in zdravje

Večina posameznikov je v povprečju v obdobju starosti oziroma do približno 80. let zdravih,
vendar je njihovo zdravje slabše v primerjavi s prejšnjim življenjskim obdobjem, saj pogosteje
zbolevajo za kroničnimi in težko ozdravljivimi boleznimi (Baltes in Mayer, 1999, v Marjanovič
Umek in Zupančič, 2004). V tem obdobju učinkovitost delovanja nekaterih telesnih sistemov
upada hitreje kot drugih. Največje spremembe se pojavljajo v delovanju srca (počasnejši in
bolj neenakomeren ritem), pogosto poraste krvni pritisk (Berk, 1998; Papalia idr., 2001, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Telesna teža po 60. letu navadno nekoliko upade,
telesna višina pa v starosti znatno upade zaradi oslabljenih diskov med vretenci hrbtenice,
posamezniki pogosto izgledajo manjši tudi zaradi sključene drže. Tanjša se tudi koža, na
kateri se pogosto pojavijo starostne pege, predvsem na rokah in obrazu, lasje pa izgubijo
gostost in močneje osivijo. Upade moč in prožnost mišic, kar lahko pri telesno manj dejavnih
posameznikih vpliva na zmanjšano sposobnost gibanja, ki ima v starosti pomembno vlogo
(Rice, 1998; Turner in Helms, 1993, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V starosti
sposobnosti vidnega zaznavanja še naprej upadajo zaradi strukturnih sprememb ne le v
zunanjih delih očesa, ampak tudi na mrežnici in v osrednjem živčnem sistemu (Schaie in
Willis, 1991, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Starostniki zato v večini primerov
potrebujejo različne prilagoditve (očala, osvetlitev prostora …).
1.1.2.2 Prilagajanje na upokojitev

Prilagajanje na upokojitev predstavlja večji kakovostni preskok iz obdobja srednje odraslosti,
ko posameznik na področju poklicne kariere praviloma doseže vrh. Posameznik s tem izgubi
pomembno socialno mrežo, ki so jo do tedaj predstavljali sodelavci. Pomembno je, da
poskuša starostnik ohranjati svojo socialno mrežo tudi v starosti oziroma v obdobju po
upokojitvi, pri tem pa se mora spoprijemati z upadom telesnih sposobnosti, ki pogosto ovira
druženje, se prilagajati tudi na izgubo prijateljev in zakonca (Marjanovič Umek in Zupančič,
2004).
Upokojitev je dogodek, ki spremeni dnevni in življenjski ritem. Nenadoma ostaja
vsakodnevno več časa, ki ga je potrebno zapolniti, zato se večina upokojencev sooča s
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praznino: nenadoma jim v življenju nekaj manjka. Bistvo v ozadju nastale praznine je porušen
dnevni ritem. Človek je po naravi ritmično bitje in tako si uredi tudi socialno življenje.
Ritmičnost socialnega življenje določa človekovo notranjo varnost, ki je eden od osnovnih
občutkov, potrebnih za samostojno življenje (Hojnik-Zupanc, 1997).
Vsekakor upokojitev pomeni konec formalne dejavnosti in je tako ali drugače povezan s
številnimi spremembami. Predvsem so spremembe zelo očitne v socialnih odnosih. S
sociološkega vidika je upokojitev zelo zahtevno obdobje, saj poklicni status, ki je prej ponujal
varnost, izgine in upokojencu je s tem odvzeta osnovna identifikacija – poklic. Ob upokojitvi
skorajda praviloma nastopi kriza identitete. V Sloveniji ljudje poklicno delo visoko cenimo,
potemtakem je poklicna identifikacija pomemben vir samopotrjevanja. Upokojitev lahko
pomeni izgubo tega vira, takšno stanje pa je za posameznika huda osebna degradacija.
Upokojenci so si torej prisiljeni zgraditi novo identiteto še v drugih vlogah (Brečko, 1999). To
pa je že tretja razvojna naloga v starosti.
1.1.2.3 Preoblikovanje identitete in socialnega položaja

Prilagajanje na upokojitev je tesno povezano z razvojno nalogo preoblikovanja identitete in
socialnega položaja, saj posameznik z upokojitvijo izgubi eno izmed pomembnih socialnih
vlog (Rice, 1998, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
1.1.2.4 Ohranjanje finančne neodvisnosti

Zaradi velike potrebe po ohranjanju ekonomske samostojnosti začnejo starostniki skrbneje
in bolj dolgoročno načrtovati, postanejo bolj varčni. Varčnost v starosti predstavlja način
kompenzacije za nekoliko znižane prihodke v kombinaciji z zaskrbljenostjo glede potencialnih
nevsakdanjih izdatkov (npr. plačilo zdravil, zdravniške oskrbe itd.) (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2004).
1.1.2.5 Oblikovanje ustreznih življenjskih pogojev

Za starostnike je ohranjanje lastnega doma velikega pomena, saj jim omogoča neodvisno
življenje. Da bi lahko čim dlje razmeroma samostojno živeli doma, si morajo oblikovati
ustrezne življenjske pogoje in si zagotoviti pomoč, ki jo potrebujejo (Worobey in Angel, 1990,
v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
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1.1.2.6 Ohranjanje partnerstva in prijateljstev

Ena izmed psihosocialnih težav pri starostnikih je osamljenost, ki v tem obdobju s starostjo
narašča, zlasti med tistimi, ki jim je že umrl partner. Poleg tega se umrljivost s starostjo
poveča, kar povečuje verjetnost izgub posameznih prijateljev, znancev (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2004).
1.1.2.7 Ukvarjanje s smiselnimi prostočasnimi dejavnostmi

Življenjsko zadovoljstvo se v starosti pogosto povezuje s stopnjo posameznikovega
vključevanja v socialne interakcije ter s kakovostjo odnosov z vrstniki (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2004).
Pomembno je tudi, da starostniki obdržijo tesne odnose z družino, prijatelji, znanci, bližnjimi
in da se vključujejo v socialno bogate oblike življenja. Komuniciranje je namreč ena izmed
osnovnih človekovi potreb. Z njo zadovoljujemo potrebo po spoštovanju, sprejetju v
skupnosti, potrebo po pripadnosti in ljubljenosti. Treba se je zavedati, da mladostni prijatelji
oziroma vrstniki umirajo. Zato je treba ohranjati in krepiti tudi druge socialne vezi
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
1.1.2.8 Prilagajanje na nove družbene vloge

Ob nekaterih pomembnih življenjskih dogodkih, na primer ob rojstvu vnukov, upokojitvi,
smrti partnerja, selitvi v dom za starejše občane, starostniki spremenijo svoje socialne vloge,
kar od njih zahteva različno mero prilagajanja. Starostniki, ki ostanejo dejavni vsaj v
nekaterih socialnih vlogah, zadržijo temeljne vidike svoje identitete. Taki posamezniki
navadno razvijejo optimistični pogled na preteklo in prihodnje življenje (Rice, 1998, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
1.1.2.9 Sprejemanje in osmišljanje preteklega ter sedanjega življenja

Po Eriksonovi (1959 v Marjanovič Umek in Zupančič) razlagi vseživljenjskega razvoja je to
najpomembnejša razvojna naloga v pozni odraslosti oziroma v obdobju starosti. Vključuje
posameznikov pregled in ovrednotenje celotnega življenja, sprejemanje dejstev, ki so se
zgodila, brez obžalovanja in krivde ter soočanje s smrtjo brez velikega strahu in obupa.
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Posamezniki, ki uspešno razrešijo to razvojno nalogo, so v povprečju zadovoljni z življenjem,
ki so ga preživeli, spoštujejo lastno individualnost (Recker, Peacock in Wong, 1987, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Za človeka, ki se mu življenje izteka, je izredno pomembno, da svoje življenje zaokroži, da
naredi pozitivno življenjsko bilanco. K pozitivni življenjski bilanci spada tudi sprava, ureditev
odnosov z ljudmi, ki so mu blizu (Hojnik-Zupanc, 1997).
Ramovš (2003) opredeli skupne splošne smeri, v okviru katerih se starostniku pojavljajo
konkretne možnosti in naloge v tretjem življenjskem obdobju. Te smeri so:
zavzeto prizadevanje zase in za druge – dejavno življenje;
prepuščanje skrbi za vsakdanjo preskrbo srednji generaciji – preprosto življenje;
smiselno stališče do svoje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti – sproščeno življenje;
predajanje življenjske izkušnje mladi generaciji ob nadaljevanju učenja – vedro
življenje;
poslavljanje od življenjskih sopotnikov – samostojno življenje in
opravljanje sklepnih osebnih nalog pred odhodom iz časa in prostora – dozorelo
življenje.
Tako kot druga življenjska obdobja je tudi starost prav posebno obdobje v posameznikovem
življenju. Povezano je z večjo osebno svobodo in zmanjšanjem prejšnjih odgovornosti.
Potrebno se je prilagoditi na nov način življenja, sprejeti nove vloge. Na prehodu v obdobje
starosti se človek razbremeni številnih obveznosti, lahko izbira način življenja, kako bo
preživel svoj čas, ki ga je v tem obdobju več. Seveda je od posameznika do posameznika
odvisno, kako se bo s tem spoprijel. Stare je zato potrebno ozaveščati o tem, kako do sebe
vzpostavijo pozitiven odnos. Namesto, da se vidijo kot nemočni, ostareli, onemogli, bi se
morali videti čili, aktivni, delovni … Pozitivna čustva namreč krepijo imunski sistem
organizma. Predvsem je pomembna socialna komunikacija in intimne izmenjave z drugimi,
saj na podlagi mnenj drugih ustvarjamo sliko o sebi oziroma iščemo ravnotežje med realnim
in idealnim jazom (Brečko, 1999).
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1.1.3 Vzroki staranja

O vzrokih staranja strokovnjaki še nimajo dokončnega odgovora. Poznamo različne teorije
staranja:
biološke teorije, ki povezujejo procese staranja predvsem z vidnim upadanjem
telesne zmogljivosti človeka, ki nastopi v različnih starostnih obdobjih posameznika in
se konča s smrtjo;
psihološke teorije, ki govorijo o staranju kot o obdobju, v katerem se zmanjšujejo
senzorične in intelektualne funkcije človeka, prav tako pa se zmanjšujejo tudi
sposobnosti za prilagajanje na nove življenjske okoliščine;
socialne teorije pa so tiste, ki govorijo o staranju kot o pojavu, ko se človek začne
umikati iz dotedanjega aktivnega življenja in postaja pri zadovoljevanju svojih potreb
vedno bolj odvisen od pomoči drugih. Najpogosteje naletimo na teorijo zmanjšanja
aktivnosti (staranje spremlja proces upadanja aktivnosti) in njej nasprotno teorijo
aktivnosti oziroma teorijo o kontinuitetni starosti (stari ljudje ostanejo dejavni, kar je
nujno za uspešno staranje) (Požarnik, 1981).
Menim, da ne moremo govoriti o točno določenem vzroku staranja, ampak moramo na ta
proces gledati predvsem kot preplet različnih dejavnikov, tako individualnih kot družbenih,
bioloških, psiholoških. Celostni pogled na človeka, ki enakomerno obravnava vse vidike
posameznikovega življenja, moramo upoštevati tudi pri delu s starimi. Staranje bi
potemtakem opredelila kot biološki, psihološki, socialni, kulturni proces, ki poteka od rojstva
do smrti.

1.1.4 Tri vrste starosti

Ramovš (2003) opozori, da moramo v tretjem življenjskem obdobju razlikovati tri starosti:
Kronološka starost, ki jo pokaže rojstni datum. Do nedavnega so za kronološki
začetek starosti navadno šteli dopolnjenih 65 let, zadnje čase med staro prebivalstvo
štejejo ljudi, ki so stari nad 60 let.
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Funkcionalna starost, ki se kaže v tem, koliko zmore človek samostojno opravljati
temeljna življenjska opravila in koliko je zdrav, zato zdravniki to starost imenujejo
tudi biološka.
Doživljajska starost se kaže v tem, kako človek sprejema in doživlja svojo trenutno
starost in vse, kar je povezano z njo. Doživljajska starost je globlji naziv od psihične
starosti, saj psihična starost zajema le človekovo duševno dojemanje svoje starosti,
doživljajska pa celosten človeški odnos do nje.
Vsi trije vidiki staranja so sicer povezani, lahko pa se dokaj oddaljijo drug od drugega, tako da
staranju po enem vidiku ne ustreza staranje po drugem (Pečjak, 1998).
Kronološko staranje poteka pri vseh ljudeh in v vsakem obdobju življenja enako hitro; nanj
nima človek nikakršnega vpliva. Funkcionalno se različni ljudje starajo različno hitro, kar je
povezano z načinom življenja. Največje razlike med ljudmi so glede doživljanja staranja, to je
namreč povsem odvisno od vsakega posameznika (Ramovš, 2003). Iz tega sklepam, da je
dojemanje starosti izrazito individualno pogojeno. Prav tako menim, da je težko postaviti
kronološko mejo, kdaj naj bi se človek začel pripravljati na starost. Nekateri znanstveniki
menijo, da se prvi znaki staranja pokažejo okrog petdesetega leta, ko ženska stopi v
klimakterij, moški pa predvsem psihično občuti upadanje življenjske moči in sposobnosti
daljše koncentracije. Najkasneje v tem obdobju naj bi se človek začel pripravljati na starost;
da si pripravi načrte, kako bo preživel to obdobje, da razmišlja in zbira informacije o zdravem
načinu življenja in da v sebi ovrednoti svojo življenjsko pot (Hojnik-Zupanc, 1997).
Številni strokovnjaki so raziskovali povezanost med starostjo organizma ter socialnimi in
osebnimi dejavniki. Odkrili so, da nekateri dejavniki zavirajo staranje, drugi pa ga
pospešujejo staranje. Omenila bi dejavnike, ki staranje zavirajo:
srečen zakon ali zadovoljujoče trajno razmerje;
zadovoljstvo pri delu;
občutek osebne sreče (sposobnost smejanja, zadovoljivo spolno življenje, sposobnost
pridobiti in obdržati prijatelje);
redno delo;
vsaj en teden počitnic na leto;
občutek, da obvladujemo zasebno življenje;
prijetno preživljanje prostega časa;
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sposobnost izražanja čustev;
optimistično gledanje na prihodnost;
občutek finančne varnosti (Hojnik-Zupanc, 1997).
Strinjam se z mislijo, da so vsa življenjska obdobja enako pomembna in enako smiselna.
Človek se razvija skozi mladost, srednja leta in starost, da opravi svoje življenjske naloge in
človeško dozori (Ramovš, 2006).

1.1.5 Potrebe v starosti

»Potrebe so temeljni mehanizem živih bitij, da se ohranjajo in napredujejo. Vsaka potreba je
informacija, kaj živo bitje trenutno potrebuje za svoj obstoj in napredek, obenem pa daje
motivacijsko energijo za dosego ali uresničenje tega cilja. Živo bitje občuti svoj notranji
energetski potencial kot napetost, stisko ali nujo, dokler energija ni porabljena oziroma
potreba zadovoljena« (Ramovš, 2003, str. 87).
Človeku se v vsakem trenutku pojavljajo potrebe po določenem redu. Prednostno hierarhijo
potreb je ugotavljal že Maslow, klasik v psihološkem raziskovanju potreb in utemeljitelj
humanistične psihologije. Potrebe je razvrstil v osnovne ali biološke, ki jim sledijo potreba po
varnosti, potreba po ljubezni in pripadnosti, po ugledu in samospoštovanju, povsem na vrhu
piramide človeških potreb pa je potreba po samouresničitvi, ki vključuje potrebe po
odkrivanju neznanega, doživljanju lepote in opravljanju smiselnih nalog v življenju. Višje
človeške potrebe se v glavnem pojavijo šele potem, ko so nižje zadovoljene (Maslow, 1954, v
Ramovš, 2003).
Najpomembnejše potrebe v tretjem življenjskem obdobju oziroma v obdobju starosti so
naslednje (Ramovš, 2003):
1.1.5.1 Potreba po materialni preskrbljenosti

Zadovoljevanje potreb po hrani, obleki, stanovanju, čistoči, razvedrilu, zdravljenju bolezni,
potovanjih itd. je odvisno zlasti od človekove materialne preskrbljenosti; ta se danes kaže
predvsem v mesečnem ali letnem denarnem dohodku, s katerim človek razpolaga. V
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preteklosti je bila materiala varnost starega človeka odvisna od imetja, ki ga je posedoval, in
od družinsko-sorodstvene socialne mreže, ki je zanj skrbela do smrti. Številni otroci so bili
med drugim tudi naložba za socialno varnost v starosti. V današnjih razvitih družbah je glavni
vir materialne preskrbljenosti starostno in invalidsko pokojninsko zavarovanje na temelju
zaposlitve. Tistim, ki nimajo ne pokojnine ne imetja, pa praviloma poskrbi socialna država za
osnovno socialno varnost državno pokojnino, denarne dajatve, plačilo potrebnih uslug,
nastanitev v dom za stare ljudi in podobno.
1.1.5.2 Potreba po ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine

Z vidika kakovostne starosti je treba vse življenje uravnovešeno skrbeti za svoje telesno in
duševno zdravje, vsaj v poznih srednjih letih pa na novo prisluhniti pristnim telesnim
potrebam po gibanju, po zmernosti in zdravi prehrani, po ravnotežju med delom,
razvedrilom in počitkom, po izbiri dela, ki ga človek opravlja z veseljem in uspehom, ter
zadovoljevanje teh potreb zavestno uravnavati na svoj osebni ritem prehoda v tretje
življenjsko obdobje. Pomanjkanje gibanja v povezavi z neprimernim prehranjevanjem v
starosti hitro vodi do občutka oslabelosti in naprej v bolezen. Vse to človeka potem še bolj
prisili k mirovanju. Oblikuje se začaran krog poslabševanja: star človek se telesno zanemari,
pri tem duševno otopeva, čedalje manj je aktiven, zato čedalje bolj tudi socialno osamljen.
Možnosti za aktivno življenje v tretjem življenjskem obdobju je veliko, človek sam si mora
izbrati najbolj primerne zase. Lahko so to različni hobiji, konjički, domače delo, prav tako tudi
nadaljevanje z delno zaposlitvijo na področjih, ki jih poklicno ali strokovno obvlada.
Človekova družbena narava terja smiselno življenjsko delo, dokler ga človek zmore.
Kakovostna starost je delovna, dejavna, razgibana, ustvarjalna.
1.1.5.3 Potreba po osebnem medčloveškem odnosu

Potreba po tesni medčloveški povezanosti z nekim »svojim« človekom je temeljna
nematerialna socialna potreba v starosti.
Medčloveški odnos temelji na odprtosti drug drugemu, kjer se vsak od udeležencev počuti
duhovno doma. Medčloveški odnosi in razmerja se med ljudmi najbolj udejanjajo skozi
komunikacijo. Kakovost komunikacije je odvisna predvsem od načina pogovora. Osnovni trije
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elementi pogovora so govorjenje, poslušanje in molčanje. Za dober pogovor je pomembno
upoštevati nekaj osnovnih pravil (Ramovš 1990a, v Ramovš 2003):
vsak od sogovornikov lahko na olikan način vse pove in pokaže, kar misli in čuti, da je
smiselno; zaradi tega ne sme trpeti škode;
vsak od sogovornikov posluša druge, tako da dojame, kaj so hoteli povedati in
pokazati, ne pa kar si sam misli, da mu hočejo povedati;
vsak od sogovornikov se vživi v poslušalce in se potrudi, da svojo misel in doživetje
pove na način, da ga bodo razumeli tako, kakor razume sam sebe;
vsak je sposoben molčati o stvareh, ki drugega ranijo, mu škodijo ali razdirajo njegovo
medsebojno povezanost;
vsi so pripravljeni dogovoriti se o skupnih stvareh tako, da se prej ali slej
sporazumejo.
»Če star človek nima zadovoljene potrebe po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu
z nekom, je osamljen, pa naj je okrog njega še toliko ljudi« (Ramovš, 2003, str. 105).
1.1.5.4 Potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji

Star človek doživlja svoje življenje kot nekaj vrednega, če mlajši od njega njegove izkušnje
jemljejo resno. Človekove življenjske izkušnje so njegovo največje in najbolj osebno
bogastvo, so temelj, ki daje vrednost vsemu drugemu premoženju. Človek je bitje napredka,
saj vsaka generacija nadaljuje zgodovinski razvoj tam, kjer ga je prejšnja generacija končala.
Ves kulturni napredek človeštva temelji na človekovi temeljni potrebi, da predvsem v tretjem
življenjskem obdobju preda svoje življenjske izkušnje in spoznanja drugim ljudem in kulturi
nasploh. V mladosti prevladuje sprejemanje izkušenj in spoznanj od drugih, v srednjih letih
ustvarjanje lastnih izkušenj, v starosti pa predajanje svojih izkušenj in spoznanj drugim.
Prostor, kjer se ta dinamika življenjskih izkušenj najbolje dogaja, je temeljni človeški odnos v
temeljnih človeških skupinah: v družini, prijateljstvu in v delovnem okolju. Človek kot
ustvarjalno bitje pa ustvari v okvirih svoje svobode in osebnega prizadevanja izvirno in
enkratno življenjsko izkušnjo.
»Če v starosti človek ne more zadovoljiti temeljne potrebe po predajanju svojih življenjskih
izkušenj in spoznanj prvi in drugi generaciji, vključno z vseživjenjskim učenjem novega,
doživlja svoje dotedanje življenje kot nesmiselno« (Ramovš, 2003, str. 109).
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1.1.5.5 Potreba po doživljanju smisla starosti

Čim bolj se človek stara, tem bolj je živo vprašanje, kolikšno vrednost in pomen je imelo vse
prizadevanje v njegovem življenju. Ob pojemanju telesnih in duševnih moči, boleznih,
osamljenosti, zavesti zmot in krivde v življenju, bližajoči se smrti in drugih starostnih
tegobah, se mu čedalje pogosteje porajajo vprašanja o vrednosti sedanjega trenutka, o
smislu in pomenu vsega, o smislu življenja v celoti. Če teh vprašanj ne reši, se ga poraja
bivanjska praznota ali eksistencialni vakuum – huda noogena motnja, ki usodno vpliva na
njegovo celotno doživljanje in ravnanje in povsem onemogoči kakovostno starost (Frankl,
1994, v Ramovš 2003). Star človek, ki ne doživlja smisla svoje starosti, ostane brez energije za
opravljanje številnih nalog, ki bi jih sicer zmogel, zato si mora postavljati delovne in
doživljajske cilje vse do zadnjega diha. Tudi tedaj, ko je bolehen, onemogel ali malodušen, je
gotovo pred njim še kakšna možnost, da nekaj dobrega pove ali naredi, da se nečesa lepega
spominja ali doživlja.
»Predpogoj za osebno iskanje smisla starosti je torej, da človek sprejme starost s
prepričanjem, da je prav tako smiselno obdobje življenja, kakor so bila mladostna in srednja
leta. To pomeni, da jo sprejme kot posebno obdobje življenja, ki ima svoje posebne možnosti
in naloge, prav tako pa svoje posebne omejitve in težave« (Ramovš, 2003, str. 111).
1.1.5.6 Potreba po negi v starostni onemoglosti

Prvi pogoj za starostnika, ki je nege deležen, in tistega, ki mu jo nudi, je sprejemanje človeške
onemoglosti. Onemogli starostnik mora sprejeti svojo onemoglost, okolica, svojci in
negovalci pa njegovo. Prevladujoči vrednoti današnjega časa sta avtonomija in neodvisnost,
prevladujoče osebno stališče je človekova samozadostnost. Zato si star človek zelo težko
prizna, da je nemočen, nebogljen, onemogel. To večkrat vodi v dve skrajnosti: ali se dela
junaka in odklanja potrebno pomoč ali pa se sesuje v depresivno samopomilovanje in
pretirano nemoč.
»Človeška nebogljenost s potrebo po negi in človeška ustvarjalna moč s potrebo po
solidarnosti sta komplementarna pola ene in iste človeškosti, ki konstituira človeka kot
človeka« (Ramovš, 2003, str. 118).
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Ramovš (2003) meni, da je v današnji zahodni družbi človekova potreba po negi v starostni
onemoglosti kolektivno zavrta. Zato jo ljudje težko odkrijejo v sebi, težko si jo priznajo, če pa
morajo zaradi svoje nebogljenosti sprejemati pomoč drugih, se čutijo povsem razvrednoteni.
To ni normalno stališče do teh stvari, je patologija časa. Kakor so se naši stari starši spoprijeli
s patologijo spolnega tabuja, tako se moramo mi spoprijeti s tabujem starosti in posebej
starostne nemoči. To patologijo našega časa moramo ozavestiti, sprejeti temeljno človeško
potrebo po negi v onemoglosti in najti današnjemu času primerne oblike za njeno
zadovoljevanje.
1.1.5.7 Potreba po nesmrtnosti

Človek je edino bitje, ki se zaveda samega sebe, svojega življenja in s tem tudi svoje smrti. V
človeku je namreč prvinska potreba po nesmrtnosti, ki je s staranjem čedalje bolj živa.
Pomembni načini, kako ljudje zadovoljujejo potrebo po nesmrtnosti so naslednji:
skrb, da bi se po smrti človeka spominjali. Izražajo jo spomeniki na pokopališčih in
urejenost grobov;
prizadevanje, da bi ostala za človekom njegova dela;
vera v življenje po smrti.
Če strnem poglavje o potrebah človeka v tretjem življenjskem obdobju in na kratko
povzamem tri glavne smernice, kot jih opredeljuje Ramovš (2003), lahko zaključim z
naslednjimi mislimi:
potrebe v starosti so smerokaz pri prizadevanjih za kakovostno starost;
materialne potrebe so ena plat kakovostne starosti, nematerialne pa druga plat;
v starosti so medčloveški odnosi enako pomembni kakor materialna preskrbljenost.
Na podlagi teh ugotovitev lahko povzamem, da je v obdobju starosti ena izmed
najpomembnejših potreb prav gotovo nematerialna potreba – potreba po osebnem
medčloveškem odnosu. Menim tudi, da je to ena izmed najosnovnejših potreb v tem
obdobju. Če ta potreba ni zadovoljena, prinaša s seboj veliko negativnih posledic, med
drugim osamljenost, zaprtost vase. Vse to pa lahko za seboj potegne tudi poslabšanje
osnovnega zdravja in psihofizičnih sposobnosti.
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1.1.6 Staranje prebivalstva v Sloveniji

Izboljšanje življenjskih pogojev, razvoj zdravstva in zdravstvene tehnologije so vplivali, da se
življenjska doba neprestano podaljšuje. V Sloveniji znaša pričakovana življenjska doba po 65.
letu starosti še skoraj 14 let za moške in več kot 17 let za ženske. V dvajsetih letih se je
pričakovana življenjska doba po 65. letu starosti podaljšala za več kot tri leta pri moških in za
nekaj več kot štiri leta pri ženskah. Znano je tudi, da ženske živijo dlje kot moški, zato v visoki
starosti srečamo več žensk kot moških (Hojnik-Zupanc, 1997).
V Evropi računajo, da bo do leta 2025 od 20 do 25 odstotkov vsega prebivalstva starejšega
od 65 let. V Sloveniji imamo ob popisu prebivalstva, leta 1991, približno 460 000
upokojencev oziroma ljudi, ki jih uvrščamo med starejše odrasle, ali natančneje, v tretje in
četrto življenjsko obdobje. Takih je kar 23,5 odstotkov vse populacije. V tem smislu lahko
rečemo, da je slovensko prebivalstvo že precej staro. Vedno več ljudi tudi v Sloveniji doseže
visoko starost, tudi stoletniki niso več nobena redkost. Leta 1997 je v Sloveniji živelo 92 ljudi
starih 100 let in več. Projekcije kažejo, da se bo število starejših prebivalcev, ki bodo presegli
starostno mejo 65 let, v letih 1991-2020 povečalo za več kot 100 000 (Brečko, 1999).
Demografski trendi torej kažejo intenzivno staranje prebivalstva in naraščanje deleža
starejših ljudi v populaciji v državah članicah EU, kamor spada tudi naša država. Prehajamo v
tako imenovano dolgoživo družbo, kar ima posledice za celotno družbo, vzdržnost sistemov
socialne varnosti, odnose med posameznimi skupinami prebivalstva ter kakovost življenja.
Projekcije prebivalstva za Slovenijo napovedujejo intenzivno rast starejšega prebivalstva (nad
65 let), in sicer iz 16,5 % v letu 2010 na 31,2 % v letu 2050 (Javornik, 2006, v Hlebec, Kavčič,
Filipovič Hrast, Vezovnik in Trbanc, 2010), kar pomeni porast deleža odvisnih (starejših od 65
let) z 21,4 % na 55,5 % v letu 2050 (Evropska komisija, 2006, v Hlebec et al., 2010). Starejši
ljudje so zaradi svojih številnih značilnosti ena najbolj ranljivih družbenih skupin (Hlebec et
al., 2010).
Za ponazoritev procesa staranja prebivalstva demografi uporabljajo različne grafične prikaze,
najbolj pogoste pa so starostne piramide. Starostna piramida prikazuje razporeditev
prebivalstva po starosti in spolu v določenem časovnem obdobju. Iz niza več zaporednih
piramid nato lahko razberemo spremembe starostne sestave v daljšem časovnem obdobju,
kot prikazuje slika 1 (Šircelj, 2009, v Hlebec, 2009).
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Slika 1: Starostna in spolna sestava prebivalstva Slovenije za leti 1971 in 2008 (Šnuderl in
Žnidaršič, 2009).
LEGENDA:
1 neposredni vpliv prve svetovne vojne
2 upad rojstev med prvo svetovno vojno
3 neposredni vpliv druge svetovne vojne
4 upad rojstev med drugo svetovno vojno
5 povojne “baby boom generacije”
6 visoka rodnost v sedemdesetih letih
7 zniževanje rodnosti
8 presežek žensk nad moškimi

Za stara prebivalstva, med taka danes štejemo tudi prebivalstvo Slovenije, je značilna oblika
piramide, ki spominja na vazo. Zaradi manjšega števila rojstev, podaljševanje življenja in
posledično večanja deleža prebivalstva v višjih starostih postajajo vrhovi piramid vse bolj
kopasti. Spodnji deli, ki predstavljajo mlado prebivalstvo, pa se vse bolj ožijo (Šnuderl in
Žnidaršič, 2009).
1.1.6.1 Demografske napovedi za države članice EU

Evropske države se soočajo s procesom izrazitega staranja populacije. Leto 2012 je Evropska
komisija razglasila za Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. To
naj bi pripomoglo k izboljševanju statusa starejših, spodbujalo naj bi aktivno vlogo starejših v
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družbi in zdravo staranje. To je tudi eden izmed načinov poskusa prilagajanja na prihodnost s
starajočo se populacijo.
Po ugotovitvah Evropske komisije (2010) naj bi se začela delovna populacija leta 2012 krčiti,
medtem ko bo populacija nad 60 let vztrajno naraščala z upokojevanjem povojne generacije
v letih 2015-2035 (Pihlar, Starc, Slana in Jerinc, 2010).
O staranju prebivalstva lahko govorimo takrat, ko se delež prebivalstva nad določeno
starostno mejo (65 let) povišuje glede na celotno prebivalstvo.
Staranje prebivalstva je posledica štirih demografskih trendov, ki vplivajo drug na drugega,
njihova obseg in ritem pa se med državami lahko zelo razlikujeta:
nizko povprečno število otrok na žensko;
bistveno daljša pričakovana življenjska doba ob rojstvu,
zmanjšanje umrljivosti ter
sprejem velikega števila priseljencev iz tretjih držav.
Med državami članicami EU imajo največji delež starega prebivalstva (nad 65 let) v Nemčiji
(20,7 %), Italiji (20,2 %) in v Grčiji (18,9 %). V Sloveniji je bilo konec leta 2010 16,5 %
prebivalcev starih nad 65 let (Brenk, 2011).
Proces staranja prebivalstva vpliva na odnose med generacijami. EU kot tudi Slovenija bo
vedno bolj odvisna od mlajše generacije. V Evropi in Sloveniji se število starejših naglo
povečuje. Odgovore na življenjska vprašanja v prihodnosti bodo morale poiskati vse
generacije skupaj, njihova prizadevanja in rešitve pa bodo morala temeljiti na
medgeneracijski solidarnosti, sodelovanju in dialogu vseh (Brenk, 2011).

1.1.7 Družbena vloga in starostni stereotipi

»Depresivnost, splošno nezadovoljstvo, usmerjenost v preteklost, razmišljanje o smrti so
poleg številnih drugih značilne sestavine negativnega stereotipa o staranju« (Palmore, 1988,
v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
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Pečjak (1998) pravi, da je starost povezana z družbo in družbenim dogajanjem na dva načina:
na eni strani vpliva na družbene razmere (pokojninska reforma), na drugi pa je v veliki meri
družbeni konstrukt oziroma družbena vloga, ki jo mora vsakdo, ko pride v določeno
starostno obdobje, hočeš nočeš igrati.
Družbena vloga zajema vsa obnašanja, ki jih družba pripisuje nekemu sloju prebivalstva.
Zaradi pripisovanja določenih lastnosti neki skupini ljudi, se le-ti začnejo dejansko obnašati v
skladu s to vlogo. Če podam preprost primer, bi lahko rekli, da nismo stari zato, ker smo
stari, ampak zato ker družba predpisuje, da smo stari. Od starosti je odvisen tudi čas
upokojitve, sprejem v domove za starejše občane in razni popusti pri prodaji blaga ali
storitev. Za mnoga vedenja, ki so sicer v družbi sprejeta, javnost meni, da so za starostnike
neprimerna (npr. živahni plesi, poroka itd.).
Družbena vloga je torej pod močnim vplivom stereotipov. Stereotipi pretiravajo,
posplošujejo in zelo pogosto ne ustrezajo resnici. So nedokazane, nepreverjene trditve, ki so
pogosto krivične in žaljive. Po mnenju Pečjaka (1998) starostni stereotipi vključujejo mnogo
negativnih lastnosti, kot so:
nemoč (fizična, intelektualna, spolna);
odvisnost od drugih;
slab spomin;
konservativnost;
egocentričnost itd.
Po Pečjakovem (1998) mnenju v starostnih stereotipih prevladuje pet lastnosti: vsi stari so si
med seboj podobni, stari so senilni, konservativni, neproduktivni in izkoriščevalski. Le malo
pa je tako imenovanih pozitivnih stereotipov, ki prikazujejo starejše kot modre, izkušene in
ljubeče.
Stereotipi se tako nekritično prenašajo iz generacije na generacijo in vplivajo na dejansko
vedenje starostnikov, ki sprejmejo družbeno vlogo, kljub temu da je negativna in usmerjena
v pasivnost. Zavedati bi se morali, da lastnosti ne moremo posploševati in da je vsak
posameznik poseben in edinstven, s svojimi pozitivnimi in negativnimi lastnostmi.
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Nekatere raziskave kažejo, da stereotipi vplivajo na starostnikovo samozavest, stari začnejo
postopoma verjeti v stereotipe, kar znižuje tudi njihovo samopodobo (Stuart-Hamilton,
2000).
Zdi se mi zanimivo, da si ljudje ustvarjamo neke konstrukte, po katerih nato delujemo in ne
dovolimo, da smo to, kar smo, kot človek, ljudje, generacije. Človek najbrž res teži k temu, da
bi si čim bolj poenostavil svet in si razložil določene stvari v življenju. Menim, da so stereotipi
eden izmed načinov, s katerimi si razlagamo svet in ga posplošujemo, da ga naredimo bolj
enostavnega.
Če je bila pred dvajsetimi leti težava v tem, da je na svetu čedalje več starejših ljudi, je sedaj
problem drugačen: starejši ljudje so vse mlajši, veliko bolj vitalni in želijo si prevzemati
dejavne vloge v družbi. Tretje in četrto življenjsko obdobje ne pomeni več zapečkarstva,
temveč dejavno obdobje, v katerem se ljudje izobražujejo, potujejo, se ukvarjajo s športom,
umetnostjo, se zabavajo itd. Tako kot drugod po svetu se dogaja tudi v Sloveniji, da družba
posameznika po upokojitvi preprosto izloči. To pa vodi k temu, da morajo starostniki v tem
obdobju poleg materialne varnosti skrbeti predvsem za socialno varnost – navezovati in
ohranjati morajo bogate stike z drugimi ljudmi. Človek je namreč družbeno bitje in njegova
osnovna potreba je potreba po pripadnosti in medčloveškem odnosu (Brečko, 1999).
Starost je v današnji sodobni družbi tabu, zato jo ljudje izrinjajo iz svoje zavesti, nanjo ne
mislijo in se o njej ne pogovarjajo, kaj šele, da bi jo sprejeli. Tabuizacija starosti je kot neka
patologija današnjega časa, ki škodi vsem generacijam. Mladi od starih ljudi, ki ne sprejemajo
svoje starosti, ne dobijo potrditve, da je starost enako smiselno obdobje v življenju. Stari
ljudje, ki ne sprejemajo svoje starosti, je ne morejo živeti polno in kvalitetno. Tabuiziranost
starosti je povezana tudi s stereotipi, ker se o starosti malo govori in je ne sprejemajo tako
kot druga življenjska obdobja, se s tem ohranjajo negativni stereotipi. Proces staranja je
povezan z vrsto posploševanj in poenostavljenih prepričanj o starih ljudeh (Hvalič Touzery,
2003.
Večkrat imam občutek, da je v današnji družbi odnos do starejših predvsem slabšalen,
diskriminatoren in stigmatizirajoč. Živimo v družbi, ki postaja čedalje bolj individualizirana,
pomembne so vrednote mladosti, zunanje lepote, osebnega uspeha, materialne dobrine in
socialna moč. Vsem tem vrednotam pa stari ne morejo slediti enako, kot to zmorejo mlajši in
zato so pogosto izločeni iz različnih družbenih skupin.
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Menim, da bi bilo potrebno mlajše generacije predvsem ozaveščati in spodbujati k
drugačnemu - pozitivnemu pogledu na starejši del prebivalstva in jih spodbujati k
sodelovanju in aktivni participaciji starostnikov v družbi ter medgeneracijski solidarnosti.
Prvi korak, da to naredimo, je sprememba naših konstruktov, ki jih imamo v povezavi z
obdobjem starosti. Posledično to pomeni spremembo mišljenja in negativnih stereotipov o
starosti. Prebivalstvo v Sloveniji kot tudi drugod po svetu naglo narašča, kar bi bilo potrebno
jemati kot izziv. Pogosto mišljenje današnje družbe je, da so stari breme, pogosto ima
obdobje starosti v pogovorih med ljudmi negativen prizvok. Več bi se morali osredotočati na
to, kaj lahko stari ponudijo naši družbi. Stari so namreč pogosto aktivni, združujejo se v
društvih, poleg tega imajo največ življenjskih izkušenj in modrosti, ki bi jih prav lahko
posredovali mlajšim generacijam. To bi prav gotovo prispevalo k večji kvaliteti življenja
starostnikov, hkrati pa bi se krepila medsebojna solidarnost in povezanost vseh generacij.
Rada bi predstavila nekaj najpogostejših stereotipov, ki spremljajo stare ljudi, ob tem pa bi
navedla, kakšna je pravzaprav resnica o starih. Hvalič Touzery (2003) navaja naslednje
stereotipe in dejstva o staranju in starih ljudeh:
Stereotip št. 1: »V starosti neizogibno oslabijo telesne funkcije, bolezni so pogoste.«
Dejstvo: Večina starih ljudi ocenjuje svoje zdravje pozitivno, ne glede na prisotnost bolezni.
Telesne in duševne bolezni, ki nastopijo s starostjo, so različne in se ne pojavljajo pri vseh
ljudeh istočasno.
Stereotip št. 2: »Staranje je bolezen.«
Dejstvo: Staranje ni bolezen; staramo se enako hitro ne glede na bolezen. Zaradi patologij v
kasnejšem življenju ni mogoče ločiti med samim učinkom staranja na telo in učinki patoloških
dejavnikov, ti delujejo na vsakega posameznika drugače.
Stereotip št. 3: »Nekoristnost starih ljudi.«
Dejstvo: V družbi prevladuje napačno razmišljanje, da stari ne morejo ničesar več dajati
oziroma prispevati drugim. Zaradi tega se od starih ljudi pogosto pričakuje in zahteva pasivna
vloga. Dejstvo pa je, da je veliko starih ljudi aktivnih. Ukvarjajo se s prostovoljskim delom,
skrbijo za vnuke, negujejo bolnega partnerja.
Stereotip št. 4: »Izguba spomina je neizogibna, prav tako demenca.«
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Dejstvo: Večini se dogajajo le manjši spodrsljaji v spominu, ki so lahko posledica
zaskrbljenosti, jemanja zdravil itd. Le pri 4 %-10 % ljudi, starejših od 60 let, lahko govorimo o
bolj ali manj izraženi obliki bolezni demence.
Stereotip št. 5: »Starost se izenačuje z onemoglostjo in nesamostojnostjo.«
Dejstvo: Podatki kažejo, da ne more v celoti za sebe skrbeti 12 % oseb v starosti nad 65 let, 5
% pa jih potrebuje stalno oskrbo, nego in varstvo. Ti podatki kažejo, da so v večini stari ljudje
samostojni in niso onemogli.
Stereotip št. 6: »Neizogibna odvisnost od drugih in potreba po institucionalizaciji.«
Dejstvo: V institucionalni oskrbi je v Sloveniji le 2 % ljudi starih od 65 do 79 let. Ta delež se
viša s starostjo, kljub temu pa 90 % ljudi, starih 80 let ali več, živi doma (SURS, Rezultati
raziskovanj; 1998, v Hvalič Touzery, 2003).
Stereotip št. 7: »Upad zainteresiranosti in sposobnosti za spolnost v starosti.«
Dejstvo: Ob višji starosti upad sposobnosti in interes za spolno aktivnost ni nujen. Spolno
življenje se sicer malo spremeni, prilagodi, vendar pa se ne ustavi z določeno starostjo.
Stereotip št. 8: »Stari ljudje so vsi enaki.«
Dejstvo: Stari ljudje so vsaj tako različni med seboj, kot so ostali ljudje, če ne celo bolj. Razlike
se namreč z višjo starostjo dejansko povečajo zaradi vrste osebnih izkušenj in različnega
prilagajanja na starost (McGoran, 1995, v Hvalič Touzery, 2003).
Povzela sem le nekaj negativnih stereotipov o starih ljudeh, ki prevladujejo v današnji družbi
in tako oblikujejo odnos do starosti. Menim, da se moramo zavedati predvsem tega, da je
staranje individualen proces, s katerim se slej ko prej sreča vsak človek. Prav zaradi tega bi se
morali o staranju in starosti v družbi več pogovarjati in spodbujati medgeneracijsko
povezovanje. Le na ta način bi lahko negativne stereotipe odpravili in začeli starost
sprejemati kot lepo in smiselno življenjsko obdobje.
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1.1.8 Kakovostna starost

Vprašanje kakovosti življenja v starosti postaja vedno bolj aktualno zaradi vedno daljše
življenjske dobe in vedno večjega števila starejših. Kakovostno staranje in kakovostna starost
sta pomembna na več ravneh: za starajočega se ali za starega človeka, za njegove najbližje
družinske člane, za širšo okolico, za lokalno skupnost in seveda za družbo kot celoto (Hlebec
idr., 2010).
Če izhajam iz tega, da je starost ali tretje življenjsko obdobje prav tako smiselno in enako
pomembno kot ostala življenjska obdobja, bi k temu dodala, da je pomembno tudi to, da se v
starosti ljudje dobro počutijo in kvalitetno živijo na vseh področjih: telesno, duševno in
socialno. Kakovostna starost je odvisna od vsakega posameznika ter bližnje okolice in celotne
družbe. Preplet vseh treh generacij in solidarnost generacij je gotovo eden od pomembnih
vidikov kakovostnega staranja (Ramovš, 2003).
Kaj je pravzaprav kakovostna starost in s čim bi jo lahko še opredelili? Kot sem že omenila, je
za kakovostno staranje pomembno, da skrbimo in enakomerno razvijamo tri
najpomembnejše sposobnosti: telesno, duševno in socialno.
Koliko lahko človek vpliva na vse tri vidike (Ramovš, 2007, v Starič 2007):
1.1.8.1 Telesno zdravje

Prav gotovo je zelo pomembna zdrava prehrana, dovolj gibanja – pri tem je pomembno
zdravo življenje že v prejšnjih življenjskih obdobjih, ki je dobra podlaga za zdravje v starosti.
Zdravje pa je tudi odvisno od dejavnikov, na katere ima človek le posreden vpliv, od dedne
zasnove do delovnih in družbenih razmer.
1.1.8.2 Duševna svežina

Drug pomemben vidik kakovostnega staranja je dober spomin, pozitivna čustvena
naravnanost, dobre navade, razgledanost. Prav tako kakor telesne zmožnosti je potrebno
tudi duševne zmožnosti redno razgibavati.
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1.1.8.3 Sožitna svežina

Sem spadajo lepi odnosi z najbližjimi, sosedi in sodelovanje z vsemi. Tudi za lepo sožitje z
bližnjimi in s širšo družbo je potrebno skrbeti. To pomeni vsak teden vsaj eno uro lepega
osebnega pogovora z enim ali več mladimi ljudmi, vsaj eno uro lepega osebnega pogovora z
ljudmi srednjih let ter eno uro lepega osebnega pogovora z enim ali več starimi ljudmi. Lepo
sožitje vpliva na dobro počutje in trdno zdravje, slabo sožitje pa na slabo počutje in
obolevanje.
Za kakovostno starost je poleg naštetega še zelo pomembna skrb starega človeka za
duhovno in eksistencialno svežino, kar pomeni, da starajoči se človek doživlja, da je njegova
starost sicer drugačno življenjsko obdobje od mladosti in srednjih let, toda nič manj
smiselno, plodno in bogato (Ramovš 2007, v Starič 2007).
Bivalno okolje starostnika je eden izmed pomembnih vidikov kvalitete življenja ljudi. To je
okolje, kjer stari preživijo največ svojega časa. Večji del starostnikov živi v domačem okolju,
sami ali s partnerjem, redkeje s svojimi otroki. Starostniki, ki potrebujejo pomoč in nego ali
zaradi drugih razlogov ne morejo živeti v domačem okolju, se iz svojega okolja preselijo v
dom za stare. Njihova kvaliteta življenja je največkrat odvisna od stanovanjskega okolja, v
katerem bivajo in njegovega režima (Walker, 2005).
Indikatorji kvalitetnega življenja v starosti so pogosto: funkcionalne sposobnosti, zdravstveni
status, materialna varnost, psihično dobro počutje, socialna podpora, morala, odvisnost,
obvladovanje in prilagajanje (Walker, 2005).
Zadovoljstvo z življenjem v starosti je pogosto povezano z aktivnim življenjskim stilom in
socialno vključenostjo v družbo (Stuart-Hamilton, 2000).
Danes, ko se poudarja predvsem mladost, lepota, zdravje, se tudi stari ljudje veliko bolj
oklepajo teh lastnosti in želijo čim dlje ostati mladi. Sprejeti svojo starost, živeti z njo
usklajeno, je osnova, ki vsem ponuja spoznanje, da je življenje v vseh obdobjih smiselno, tudi
v starosti. Človek opravlja v vseh obdobjih posebne naloge in ima jih tudi v poznih letih
(Hojnik-Zupanc, 1997).
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1.2

Institucionalno varstvo starejših

Življenje človeka v današnjem času je nenehno povezano z različnimi institucijami. Začne se
že z rojstvom, ki je bilo v preteklosti vezano predvsem na dom in družino, danes pa je vezano
na posebno institucijo – porodnišnico. Ko otrok zraste, gre v naslednjo institucijo, najprej v
vrtec, potem v šolo, še kasneje na fakulteto. Cela mladost je tako rekoč povezana z različnimi
institucijami. V odrasli dobi prav tako večji del življenja preživimo v instituciji, kjer smo
zaposleni. V obdobju starosti pa človek naleti na druge institucije, zlasti bolnišnice in domove
za stare (Mali, 2008).
Iz tega lahko sklenem, da se v institucijah zadržujemo tekom celega življenja, v vseh
obdobjih, odvisno od funkcije in namena posamezne institucije. V nekatere institucije
vstopamo občasno (na primer porodnišnico), druge obiskujemo določeno obdobje (vrtec,
šolo) in navadno v jasno določenem terminu (glede na šolski urnik, delovni urnik). Večji del
življenja pa preživimo izven institucij: v družini, skupnosti in drugih socialnih okoljih.
V življenju smo povezani z različnimi institucijami, v katerih se zadržujemo krajše ali daljše
časovno obdobje. Te institucije zaznamuje poseben način življenja, saj v njih preživljamo
dneve na enem mestu, v družbi bolj ali manj istih oseb, pod eno oblastjo in na podlagi točno
določenih pravil življenja. Obdobje starosti je pogosto vezano prav na institucije s tovrstnimi
značilnostmi – domove za stare ljudi (Mali, 2008).
Institucionalno (domsko) varstvo je ena od oblik varstva starih ljudi, ki je po kriterijih
Organizacije združenih narodov namenjena približno petim odstotkom starostne populacije
nad 65 let (Hojnik-Zupanc, 1994, v Mali, 2006). Največkrat jih uporabijo, ko postanejo
popolnoma odvisni od okolja in zaradi slabega zdravstvenega stanja ne morejo več živeti
doma in skrbeti sami zase. Osnovni namen teh institucij je zadovoljevanje potreb starih, ki si
jih sami niso več zmožni zadovoljevati. To pa ni le zagotovitev zdravstvene in medicinske
oskrbe, temveč tudi socialna in moralna pomoč (Mali, 2008).
Proces modernizacije je spremenil družbeni položaj starih ljudi in tako postopno zniževal
status starim ljudem v družbi. S pojavom zavarovanja za čas upokojitve je postala starost
institucionalizirana, obenem pa je to prva oblika uniformnega kategorialnega odzivanja
sistema na potrebe starejše populacije (Hojnik-Zupanc, 1999, v Mali, 2008), ki je poleg
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materialne osamosvojitve stare generacije povzročila tudi specifično obravnavo starih ljudi
kot pripadnikov določene družbene skupine. Sodobna ekonomska tehnologija je oblikovala
nova delovna mesta za mlade ljudi, stari ljudje so tako dobili novo vlogo – vlogo
upokojencev, kar pa jim ni prineslo pozitivnih posledic, saj so v večji meri izgubili do tedaj
uveljavljen in ugleden družbeni položaj.
Stari ljudje so tako dobili status posebne kategorije prebivalcev prav s pomočjo institucij, ki
sprva z imenom niso eksplicitno izražale, komu so namenjene. Najprej so bile to ubožnice,
zavetišča in hiralnice. Pogoji za življenje v njih so bili slabi, zato so njihovi stanovalci dobili
status revnih, odvisnih, pomoči potrebnih in nesamostojnih članov družbe. Ubožnice in
hiralnice so po drugi svetovni vojni preimenovali z imeni, s katerimi so bolj določeno izražala,
kateri družbeni skupini so namenjeni. Preimenovali so jih najprej v domove za onemogle in
nato v domove za stare. Starost, zadnje obdobje človekovega življenja, je tako dobila
legitimno mesto v institucijah, stari ljudje v njih pa tudi dejansko namestitev. Sam proces
institucionalizacije je vplival na postopno izgubo spoštovanja do starih ljudi, saj je pospeševal
njihovo nesamostojnost in odvisnost od družbe ter s tem dodatno krepil neproduktivno
vlogo starih ljudi v sodobni družbi.
Proces urbanizacije je privabil mlade ljudi v mesta, sodobni delovni pogoji in zahteve
delodajalcev so onemogočali ohranitev tradicionalne družine. Z razpadom tradicionalne
družine je zastala tudi do takrat uveljavljena skrb družine za starega človeka. Stari ljudje tako
niso imeli več mesta v družini.
Na zmanjševanje vloge starih ljudi v družini in družbi so vplivali procesi: modernizacija,
urbanizacija, industrializacija, razvoj znanosti in razpad tradicionalne družine. Temu je sledila
stigmatizacija starih ljudi v družbi in vsesplošno odrivanje starosti iz sodobnega načina
življenja (Mali, 2008).
»Stari ljudje so danes hudo zapostavljeni. To kaže, da smo kot družba sicer ustvarili ljudem
možnost, da živijo dalj, nismo pa še dovolj močni in tenkočutni pri oblikovanju in razvijanju
novih oblik življenja. Toda zavedati se moramo, da merilo neke družbe niso formalne
spremembe, pač pa spremembe v ljudeh in v odnosih med njimi« (Požarnik, 1981, str. 7).
V svetu obstajajo poleg domov za stare ljudi še različne druge oblike pomoči starim (pomoč
na domu, dnevno varstvo, oskrbniške družine, hišne skupnosti itd.), v Sloveniji pa je še vedno
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zelo uveljavljena institucionalna usmeritev. Razlogi za to so različni, od družbenih, kulturnih,
političnih. Pri tem ima na področju skrbi za stare ljudi zagotovo veliko vlogo tudi medicina, ki
je zaradi zdravstvenih pojavov, ki spremljajo starost in staranje, postala vodilna znanost v
skrbi za stare ljudi (Mali, 2008).
Domovi za stare imajo pogosto negativen prizvok tudi zaradi zgodovinskega razvoja. Po drugi
svetovni vojni je bila njihova dejavnost umeščena v stare gradove in graščine, ki so bili le
deloma ali skromno adaptirani ter urejeni v zasilna bivališča. Večina takratnih domov ni bila
mestnih, ampak na podeželju, pogosto locirana precej daleč od prvotnih bivališč in
socialnega okolja stanovalcev, zaradi česar so svojci pogosto opustili stike s stanovalci in jih
le redko obiskovali.
Domovi so tako delovali precej zaprto, kar je tudi ena izmed značilnosti medicinsko
usmerjenih institucij. Z vstopom v institucijo so ljudje postali izolirani, odtujeni in
stigmatizirani (Mali, 2008).
Trenutna velikost slovenskih domov se odraža v tradicionalno ideološki usmeritvi
ustanavljanja institucij za veliko število ljudi.
1.2.1 Značilnosti institucionalnega življenja

ZNAČILNOSTI INSTITUCIJE

POTENCIALNE OBLIKE PRESEGANJA
INSTITUCIONALNEGA ŽIVLJENJA

Izguba svobode

Zagotoviti svobodno gibanje v instituciji in zunaj
nje, obiski in počitnice v domačem okolju.

Družbena stigma

Spodbujati potrjevanje posameznika s koristnimi
dejavnostmi (ročna dela, pomoč sostanovalcem,
pomoč pri hišnih opravilih) in socialno interakcijo z
drugimi (v Sloveniji so to skupine za samopomoč).

Izguba avtonomije

Zagotoviti spoštovanje posameznikovih pravic:
zasebnost, izbira, samokontrola.

Razosebljenost

Obravnavati stanovalce kot posameznike:
upoštevati njihove želje pri oblačenju, ureditvi
sobe, naslavljanju, individualni pristop k strokovni
obravnavi.
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Nizek materialni standard

Upoštevati individualne želje, ustvarjalno
uporabiti razpoložljive materiale.

Tabela 1: Značilnosti institucionalnega življenja (Hojnik-Zupanc, 1999, v Miloševič Arnold in
Urh, 2009).
Mali (2008) pravi, da se življenje v institucijah ne glede na funkcijo, ki jo opravljajo,
spreminja. Spreminjata se odnos ljudi do institucij in vloga institucij v življenju ljudi, vendar
pa institucije ostajajo. V preteklosti so namreč domovi starim ljudem zagotavljali zgolj
preživetje. S pojavom upokojevanja in zagotavljanjem sredstev za življenje v starosti so
domovi pridobili drugačen pomen v življenju starih ljudi. Domovi so postali eden izmed
možnih prostorov za življenje v starosti, saj so stari imeli zagotovljena materialna sredstva za
življenjsko eksistenco.
Rezultati zadnjih raziskav v slovenskih domovih kažejo spremembe in premike v smeri od
medicinske usmeritve do socialne usmeritve domov. Življenje uporabnikov domov za stare je
sicer razporejeno po dnevnih rutinah in usklajeno s cilji ustanove, vendar so opazna manjša
odstopanja od obstoječih institucionalnih pravil, ki stanovalcem zagotavljajo življenje,
prilagojeno njihovim potrebam, zahtevam in željam. Da bi zaposleni zadostili potrebam
stanovalcev, poskušajo usklajevati zahteve institucije in interese stanovalcev. Socialno
usmerjena institucija rešuje dilemo med prevlado interesov, zahtev in potreb institucije
oziroma stanovalcev tako, da ustvarja pogoje za ravnovesje med zahtevami obeh polov. V
medicinsko usmerjenih institucijah tega ravnovesja ni. Socialno in medicinsko usmerjenost
domov za stare sestavljajo naslednje dimenzije:
splošne in strukturne značilnosti institucije: velikost ustanove, notranja ureditev,
lokacija, zaprtost pred zunanjim svetom;
medsebojni odnosi: sodelovanje, podpora, spontanost;
osebni razvoj: avtonomija, praktična usmeritev, usmeritev na osebne probleme,
izražanje čustev;
ohranjanje in sprejemanje sistema: red in organizacija, jasnost programa, kontrola
zaposlenih (Mali, 2008).
Značilnosti medicinsko usmerjenih institucij (domov za stare): Domovi za stare so grajeni
kot bolnišnice, z dolgimi hodniki, različnimi oddelki, ločenimi prostori za osebje in stanovalce,

- 34 -

večposteljnimi sobami, skupnimi, večnamenskimi prostori. Značilna je perfekcionistična,
sterilna in hladna podoba prostorov.
Domovi za stare so oddaljeni od večjih mest, slabo dostopni, po možnosti v starih, slabo
vzdrževanih objektih.
Medsebojni odnosi niso bistveni, temveč generaliziranje medicinske skrbi, ki ne temelji na
medsebojnih odnosih med zaposlenimi in stanovalci. Prevladujejo medicinska doktrina,
stroka in filozofija, ki za opravičevanje svoje dejavnosti ne potrebujejo sodelovanja, podpore
in spontanosti v medsebojnih odnosih.
V ospredju je doseganje in zadovoljevanje medicinskih ciljev oskrbe (hranjenje, kopanje,
odvajanje), avtonomija stanovalcev je prezrta. Stanovalci so objekti medicinske obravnave,
neizkustveni subjekti in osebnosti.
Prevladuje filozofija, ki poudarja, da je star človek objekt, ki ga je treba nahraniti, očistiti in
urediti. Značilna je tudi prevlada institucionalnih pravil nad potrebami stanovalcev. Delo je
organizirano po načelih birokratskega dela in temelji na hierarhični strukturi zaposlenih. Delo
v instituciji temelji na skrbi za stare ljudi in njihovi odvisnosti od institucionalne oskrbe.
Pacient ima razmeroma pasivno držo, je dobesedno brez moči. Osrednjo vlogo v takih
domovih imajo strokovnjaki. Prevladuje miselnost, da stari ljudje v domu potrebujejo pomoč,
ker so bolni, nesamostojni in nesposobni izražati svoje mnenje (Mali, 2008).
Značilnosti socialno usmerjenih institucij (domov za stare): Uporaba manjših prostorov,
primerno poimenovanje prostorov. Bivanje je prilagojeno posameznikovemu odločanju o
videzu sobe, opremi, čiščenju. Vsebuje pridih individualnih značilnosti, potreb in zahtev
stanovalcev.
Temelji na dimenziji medsebojnih odnosov in sodelovanja. Kljub pravilom hišnega reda je
življenje v domu za stare dokaj prilagojeno individualnim zahtevam posameznika. Zaposleni
spodbujajo tudi skrb za druge stanovalce in medsebojno pomoč pri preprostih opravilih.
Gre za spoštovanje pravic stanovalcev do zasebnosti, avtonomnega sprejemanja odločitev in
osebne odgovornosti. Navadno gre za na videz majhne aktivnosti, ki pa lahko veliko
prispevajo k dobremu počutju stanovalcev.
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Filozofija, ki temelji na individualni in na uporabnike osredotočeni model skrbi. Stanovalci
imajo možnost vpliva na dogajanje v domu, značilno je vzpostavljanje ravnovesja med
institucionalnimi pravili in potrebami stanovalcev. Strokovnjaki so pozorni na poseganje v
avtonomijo stanovalcev in na preprečevanju tovrstnih posegov. Njihova institucionalna moč
ni v zmanjševanju avtonomije stanovalcev, temveč v ustvarjanju razmer za zagotavljanje
avtonomije. Delo v instituciji temelji na prepričanju, da imajo stari ljudje pravico do čim bolj
normalnega življenja takega, kot so ga bili vajeni v domačem okolju (Mali, 2008).
Menim, da je vsekakor zelo pomembna socialna usmerjenost domov za stare in da bi se
morali v prihodnosti zavzemati za tovrstno usmerjenost v institucijah, kot so domovi za stare.
S tem bi mogoče v družbi začeli spreminjati pogled na stare in institucije, kot so domovi za
stare ter na ta način spodbujati družbo k aktivnemu sodelovanju in medsebojni povezanosti
generacij in institucij s širšim okoljem. Verjamem pa, da ni mogoče popolnoma izključiti
medicinske usmerjenosti, saj v domovih biva populacija, ki resnično potrebuje medicinsko
oskrbo in določene vidike medicinske usmerjenosti.

1.2.2 Razvojne značilnosti domov

Za premike med medicinsko in socialno usmeritvijo domov obstajajo različni razlogi: pretekla
politika ustanavljanja domov, vpliv socialnogerontoloških načel, razvidnost socialnega dela
pa tudi spremenjene značilnosti in zahteve stanovalcev, kakršni so v zadnjih letih stanovalci z
demenco. Značilnosti zgodovinskega razvoja domov in sprememb, ki so ključno vplivale na
današnjo podobo domov, lahko razdelimo v štiri obdobja (Mali, 2008):
1. SKRBSTVENI MODEL DOMOV ZA STARE (1946-1964)
V prvem povojnem obdobju usmerjenost institucij še ni bila povsem jasna. Takratni domovi
so starim zagotavljali eksistenco. Vloga domov je bila kategoriziranje in stigmatiziranje starih
ljudi, saj sodobnemu, produktivno usmerjenemu življenju niso več uspešno sledili. Številni
domovi so nastali s preimenovanjem ubožnic v domove za stare. Druga rešitev je bila
nameščanje starih ljudi v za silo adaptirane in vzdrževane stare gradove in graščine, ki so bili
oddaljeni od mest in prvotnih bivališč starih. Po strukturnih značilnostih so domovi mejili na
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medicinsko usmerjenost, nekateri vidiki sodelovanja osebja in stanovalcev pa so kazali
značilnosti socialne usmeritve.
2. SOCIALNOGERONTOLOŠKI MODEL DOMOV ZA STARE (1965-1990)
Domovi so dobili status institucije, namenjene starim in zlasti bolnim ljudem. Njihova
osnovna dejavnost je bila osredotočenost na bolne stare ljudi. Socialna gerontologija je
določala status domov, saj je bila del vodilne znanosti – medicine. Dobila je tudi osrednje
mesto pri obravnavanju in raziskovanju starih ljudi. Ker je temeljila na medicini, je dobila
oznako medicinske vede, kar ji je omogočalo klasificiranje ljudi na bolne, zdrave, na
normalne in patološke. V tem obdobju so začeli socialni delavci vnašati doktrino svojega
področja, ki je bila drugačna od medicinske. Poudarjali so pomen medosebnih odnosov,
medsebojno sodelovanje stanovalcev, osebja in svojcev, usmerjanje na osebne probleme
stanovalcev, dopuščanje njihove avtonomije. V tem obdobju je vse bolj postajalo pomembno
graditi domove v mestih, da bi stari ljudje kljub bivanju v instituciji živeli v podobnem okolju
kot pred odhodom v institucijo.
3. BOLNIŠNIČNI MODEL DOMOV ZA STARE (1991-2000)
Domovi so se razvili v medicinsko usmerjene institucije, saj je njihovo dejavnost utemeljevala
gerontologija, zasnovana na medicini. Vplivala je na zaposlovanje delavcev različnih profilov,
s poudarkom na zdravstvenem kadru različne stopnje in specialnosti, kakor tudi na
spremenjeno populacijo stanovalcev domov. Prisotnost socialnih delavcev je v tem obdobju
vedno pogostejša, a v strukturi prevladujočega medicinskega osebja predstavlja le manjši
delež.
4. SOCIALNI MODEL DOMOV ZA STARE (po letu 2000)
Problemi, ob katere so trčili domovi za stare zaradi povečanega števila oseb z demenco, so
sprožili pri osebju zavedanje, da zgolj uveljavljanje institucionalnih pravil dela in življenja v
domu tej populaciji stanovalcev ne ustrezajo. Stanovalci z demenco namreč zahtevajo
drugačno obravnavo, ki vključuje elemente socialne usmerjenosti, poudarek je na
individualnem pristopu do posameznika in timskem delu vseh zaposlenih.
Ramovš (2005, v Štuhec in Fras, 2010) pa ugotavlja, da je socialni model slabo vključen v
slovensko domsko politiko, zato vidi rešitev v načrtnem usposabljanju ljudi za medčloveško
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sožitje z ostarelimi ljudmi, za večje vključevanje svojcev, prostovoljcev in okolja v življenje
domov, za gospodinjski model uslužbencev, ki imajo bolj oseben odnos do starih ljudi, za
prilagojene bivalne prostore, ki so namenjeni dementnim osebam itd. Zavzema se za
uveljavljanje tako imenovanega temeljnega humanega načela, da je tako ali drugače
prizadeta oseba čim bolj vključena v svoje naravno okolje. V tem duhu so se v zadnjih letih v
Sloveniji razvili tudi novi modeli varstva starejših, kot so dnevno varstvo, oskrbovana
stanovanja, socialna oskrba na domu, pomoč na daljavo in različni sistemi prostovoljstva.
Institucionalno varstvo starejših ljudi opravljajo v Sloveniji predvsem domovi za stare, ki so
praviloma javni socialnovarstveni zavodi in opravljajo dejavnost socialnega varstva
nepridobitno, kot javno službo. Zadnje čase pa se povečuje tudi število tovrstnih zasebnih
ustanov (Vertot, 2007).
Po letu 2000 imamo v Sloveniji nekaj več kot 60 domov v več kakor 70 krajih; nekateri
domovi imajo namreč več stavb v različnih krajih. Razporejeni so po vsej Sloveniji. Domovi so
zelo veliki, saj imajo skupno okrog 15. 000 postelj; v povprečju je v enem domu nastanjenih
čez 200 varovancev, imamo pa tudi domove z več kot 500 varovanci. Poleg domov za stare
ljudi je nekaj socialnih zavodov za oskrbo in varstvo posebnih skupin ljudi vseh starosti
(duševno prizadetih, invalidov itd.), nekaj pa je kombiniranih za obe skupini (Ramovš, 2003).
Zmogljivost v vseh domovih za stare v Sloveniji je bila leta 2006 13.699 oseb. Prevladovale so
osebe, stare 80 let ali starejše (56,3 %), med njimi je bilo največ žensk (74,6 %). Najpogostejši
razlog za sprejem v dom je bila njihova starost (66,8 %), a je bilo med njimi kar 84, 3 % tudi
bolnih (Vertot, 2007).
V pretežni meri imamo kombinirane domove odprtega tipa. V negovalnem delu živijo ljudje s
hujšimi boleznimi, v stanovanjskem delu pa starejši ljudje, ki zaradi starostne oslabelosti,
posledic kroničnih obolenj, družinskih razmer ne morejo več živeti doma, čeprav so
samostojni pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij in se lahko samostojno gibljejo
(Hojnik-Zupanc, 1997).
Domovi za starejše ne skrbijo samo za ustrezne rešitve fizičnih potreb oskrbovancev, ampak
tudi za njihovo dobro psihično počutje; nudijo jim zdravstveno in telesno nego, poleg tega
skrbijo, da bi bila kakovost njihovega življenja čim višja: za kulturno življenje, telesno vadbo,
šport, negovanje prijateljskih odnosov (Vertot, 2007).
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1.2.3 Življenje v domu

Institucija doma za stare v sistemu zdravstvenih in socialnih storitev za starostnike zagotavlja
temeljno zdravstveno oskrbo in zadovoljuje temeljne življenjske potrebe starostnikov, ki so
zaradi različnih razlogov kronično funkcionalno ovirani pri samostojnem opravljanju
vsakdanjih dejavnosti, vendar pa se lahko v dom za stare preselijo tudi zdravi, samostojni in
funkcionalni posamezniki, ki se zaradi kakršnegakoli razloga odločijo, da bi bilo bivanje v
domu zanje ustreznejše od bivanja doma (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Marjanovič Umek in Zupančič (2004) sta mnenja, da je odločitev posameznikov in njihovih
družin za preselitev v dom za stare eden izmed zelo pomembnih socialnih dogodkov v
posameznikovem (družinskem) življenju. Odhod v dom za stare ljudi pomeni enega od
najhujših stresov v življenju starostnika. Kakšen stres je odhod v dom, pove podatek, da se
kar tri četrtine starih upira odhodu v dom, pri tem pa je potrebno upoštevati, da se jih
petnajst odstotkov s tem sprijazni zato, ker so invalidi in potrebujejo stalno nego. V
institucijah, kjer so nameščeni stari ljudje, je velika umrljivost predvsem v prvih mesecih po
namestitvi (Pečjak, 1998).
Vzroki za slabo mnenje o domovih za stare so različni. Požarnik (1981) omenja raziskavo, ki
so jo naredili med starimi ljudmi in ugotovili so, da stare še posebno motijo izguba
individualnosti v domu, tog hišni red, ki jemlje občutek svobode, množičnost (preveč ljudi na
majhnem prostoru), denarna obremenitev otrok in opustitev priljubljenih dejavnosti.
Med najpogostejšimi vzroki za odhod v dom za stare so bolehnost, nesposobnost, da skrbijo
zase, osamljenost, demenca, utesnjenost ali nesoglasje v skupnem gospodinjstvu z otroki,
slabe stanovanjske razmere in pri moških želja po gospodinjski oskrbi (Požarnik, 1981).
Kot kažejo podatki, veliko stanovalcev pride v dom neposredno iz bolnišnice. V takem
primeru niti nimajo druge možnosti, ker v domačem okolju ne morejo ostati, saj potrebujejo
redno nego in zdravstveno oskrbo. Veliko je tudi starejših, ki pridejo do spoznanja, da
življenja v svojem domačem okolju ne obvladujejo več docela in se zato odločijo za življenje v
domu za stare. Večkrat se za to odločijo na prigovarjanje svojcev (Belič, 1997, v HojnikZupanc, 1997).
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Odhod v dom iz svojega domačega okolja je zelo težak korak in zahtevna življenjska
odločitev. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje svojcev, s starim človekom se je potrebno
veliko pogovarjati, da se postopoma pripravijo na novo življenje. Pred tem je potreben tudi
obisk doma pred vključitvijo vanj. Raziskave kažejo, da je odnos do domskega življenja trikrat
večji pri ljudeh, ki so dom predhodno obiskali in se seznanili z življenjem v njem.
Človek se vživi v domsko skupnost takrat, ko ozavesti potrebo po strpnosti. Vsak stanovalec v
domu je celovita osebnost, ki se je prav tako morala navaditi novih življenjskih pogojev.
Priznati je treba različnost in ne vsiljevati svojega prepričanja. S prijazno mislijo, s
spoštovanjem in pozitivnim odnosom do dogajanj pomagati sebi, sostanovalcem in osebju
doma. Pozitivno vzdušje namreč zelo dobro vpliva na človekovo dobro počutje in zdravje.
(Belič, 1997, v Hojnik-Zupanc, 1997).
Požarnik (1981) navaja raziskave, ki kažejo, da se večina starih ljudi prilagodi na življenje v
domu že po dokaj kratkem času. Po treh mesecih se že zelo poveča število tistih, ki so
zadovoljni v domu, čeprav so šli nekateri vanj z odporom in strahom. Laže je ljudem, ki so
bolj odprtega značaja, optimistični in znajo hitro navezati stike z ljudmi. To velja tudi za
zdrave, inteligentne in s svojim življenjem zadovoljne stare ljudi. Prilagajanje je odvisno tudi
od tipa doma oziroma od razmer, ki v njem vladajo. Čim bolje je dom organiziran, če v večji
meri zadovoljujejo potrebam starih ljudi, tem lažje in hitreje se star človek v njem znajde in
prilagodi.
Kljub poskusom druženja, medsebojne pomoči in interesnim aktivnostim se stari ljudje v
domovih pogosto počutijo osamljene, posebno takrat kadar jih otroci in vnuki ne obiskujejo.
Tudi pretirana pomoč starostniku (npr. pri hoji) lahko preprečuje, da bi pokazal to, kar še
zmore. Najpomembnejša v domovih je klima; ali se ljudje počutijo svobodne, sproščene ali
pa so pod pritiskom oskrbovalcev, posebno, če nimajo dovolj posluha zanje (Pečjak, 2007).
Institucije so kljub širjenju socialnih in zdravstvenih storitev na domu neizogiben del v mreži
socialnega varstva. Domovi za stare ne morejo nadomestiti domačega okolja, lahko pa se mu
optimalno približajo. Dom tako lahko le v prispodobi izraža nekatere vidike dejanskega
doma, ne more pa biti »pravi dom«, ki bi ponujal zatočišče, prostor, zaposlitev, identiteto
posamezniku (Atkinson, 1998, v Mali, 2006). Življenje v instituciji zahteva kompromise, saj je
posameznik le del velike organizacije, kjer prevladujejo potrebe skupine in organizacije (Mali,
2006).
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1.2.4 Dom za stare v primerjavi s totalno institucijo

Življenje v instituciji vpliva na vsa področja človekovega delovanja, celostno in večplastno s
svojim načinom delovanja, pravili. Ljudje, ki vstopajo v institucijo, imajo že oblikovane
osebnostne značilnosti, določeno znanje, sposobnosti in navade. Osnovni problem institucije
je v tem, da institucijo sicer ustvarjajo posamezniki, kljub temu pa ni v celoti prilagojena
posameznikovi osebnosti. Vsak posameznik vstopa vanjo s svojimi posebnostmi, edinstvenim
delom sebe, ki je drugačen od pravil in zapovedi institucije (Mali, 2008).
1.2.4.1 Goffmanova teorija totalne institucije

Domovi za stare so institucije, ki imajo zelo veliko podobnosti s totalno institucijo, ki jo je
podrobneje raziskal Goffman.
Goffmanov (1961, v Mali 2008) pojem totalne ustanove implicira popolno oskrbo, konkretne
aktivnosti, družbeno segregacijo, zaprtost, izolacijo. Več kot ima dom za stare značilnosti
medicinske usmeritve, bolj deluje po zakonitostih totalne institucije. Kadar pa so v ospredju
elementi socialne usmeritve institucije, ki poudarjajo posameznika, njegove zahteve, potrebe
in aktivno vključevanje v življenje znotraj institucije, je elementov totalne institucije manj.
Življenje v slednjem primeru še vedno poteka v instituciji in ima vse značilnosti
institucionalne ureditve, le več stičnih točk je z življenjem v skupnosti, v domačem okolju.
Življenje ljudi je vezano na različna okolja. Spanje, igra, delo in zabava se odvijajo na različnih
mestih, ob druženju z različnimi ljudmi in pod različno oblastjo. V totalni instituciji so meje
med temi sferami podrte. Po Goffmanu (1961, v Mali, 2008) vsi vidiki življenja v totalni
instituciji potekajo na istem kraju in pod isto oblastjo, vsaka faza dnevne aktivnosti poteka
vpričo velikega števila ljudi, ki so enako obravnavani. Za vse dejavnosti obstaja urnik tako, da
je zadovoljeno uradnim ciljem ustanove. Dnevne aktivnosti so del vsakodnevne rutine. Prav
to so tudi značilnosti domov za stare. V nadaljevanju bom predstavila še ostale značilnosti
totalne institucije in jih povezala z bivanjem v domovih za stare.
Glavne dimenzije totalne institucije po Goffmanu (1961, v Mali, 2008) in povezava le-teh z
domom za stare:
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Zaprtost pred zunanjim svetom

Gre za ločevanje sveta na »zunaj« in »znotraj« v
smislu socialnih stikov; taka ločitev pretrga vezi,
odvzame vloge, pretrga stil in kulturo življenja.
Življenje je omejeno na en sam prostor.

Proces mortifikacije

Začne se v trenutku vstopa posameznika v
institucijo. Vsak posameznik stopi v institucijo s
svojimi navadami in z že oblikovanim
pojmovanjem o sebi. V procesu mortifikacije gre
za uničenje predhodne identitete posameznika,
kar se odvija preko številnih postopkov.
Posamezniku je onemogočena vloga, ki jo je imel
pred prihodom v dom; dobi enodimenzionalno
vlogo »varovanca«.
V procesu mortifikacije naleti posameznik na
množico sprejemnih procedur (anamneza,
sprejem institucionalne obleke, namestitev itd.).
Ime pogosto nadomesti priimek ali naziv
gospod/gospa, kar okrni zavedanje samega sebe.
Naslednja oblika mortifikacije v totalni ustanovi je
kontaminacija ali vdor v človekovo zasebnost.
Posameznikova kartoteka je osebju vedno na
voljo.

Močna kontrola oblasti nad življenjem

Dnevni ritem, organiziran urnik dejavnosti,

posameznika

omejena avtonomija, odločanje osebja namesto
varovancev, pravila, hišni red.

Vseobsegajoča skrb za vidike posameznikovega

Točno določen red opravljanja storitev,

življenja

usmerjenje, seznanjanje varovancev z redom,
možne sankcije za neupoštevanje pravil in
hišnega reda, program dnevnih aktivnosti,
kontrola prisotnosti varovancev.

Birokratizcija življenja v domu

To varovancem v domu za stare onemogoča
»svobodo gibanja«. Vse življenje in aktivnosti v
domu so urejene po ustaljenem urniku, katerega
se morajo držati. Poleg tega mora posameznik
včasih prositi za stvari, za katere se je zunaj
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odločal sam (kajenje, pisanje pisem, poraba
denarja).
Negospodinjsko, tovarniško, nevsakdanje

Dela v instituciji so povezana z opravljanjem

življenje

osnovnih življenjskih opravil; pospravljanje,
pomoč v kuhinji, delo na vrtu. Pogosto pa ima
delo v totalni instituciji terapevtski namen in se
izvaja v okviru delovne terapije.

Disciplinski sistem

Pomembno mesto v totalni ustanovi ima sistem
privilegijev, ki ga sestavljajo hišna pravila,
nagrade in privilegiji ter kazni za neupoštevanje
institucionalnih pravil.

Problematičnost preživljanja prostega časa

Težava, ki bremeni varovance, ni toliko strogost
in togost življenja, temveč občutek, da je čas v
instituciji zapravljen in neporabljen. Sčasoma je
potrebno narediti nek premik, nekako preživeti ta
čas, ga osmisliti. K lažjemu preživljanju časa
pripomorejo odstranitvene dejavnosti. Gre za
prostovoljne dejavnosti, ki udeležence
prevzamejo, da za trenutek pozabijo na svojo
situacijo. Lahko so kolektivne (igre, plesi, karte,
TV) ali individualne (branje knjig).

Sekundarne prilagoditve

Gre za način posameznikovega
samoprepoznavanja in samodeterminacije, kot
način življenja, ki loči posameznika od drugega,
mu da identiteto in nekaj kontrole nad svojim
okoljem in bivanjem v instituciji.

Svet uporabnikov – svet osebja

Pojavlja se tako imenovana fraternalizacija, ki
povezuje varovance in jih usmerja proti osebju.
Nasprotujejo sistemu, ki jih je potisnil v položaj
brez intimnosti in individualnosti. Gre za
nezaupanje do osebja, varovanci oblikujejo lastno
kulturo. Institucija je za osebje delovno okolje.
Delo osebja je podrejeno ciljem ustanove. Osebje
ima moč odločanja namesto varovanca in v
njegovo korist. Varovanec z vstopom v ta odnos
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izgubi avtonomnost in sposobnost odločanja o
sebi. Odnosi so natančno urejeni; en razred ima
oblast, drugi je predmet te oblasti.

Klima in kultura institucije

Odvisna od filozofije in usmeritve institucije
(socialne ali medicinske). Sodelovanje
varovancev, njihova aktivna vloga in upoštevanje
individualnosti so prav gotovo ene izmed
pomembnih značilnosti pozitivne in sproščene
klime v instituciji.

Tabela 2: Dimenzije totalne institucije (Goffman, 1961, v Mali, 2008).
Menim, da so v sodobnih domovih za stare nekatere dimenzije totalne institucije bolj, druge
manj izražene. Kot sem že prej omenila je to odvisno od usmerjenosti doma za stare, prav
tako od klime, kulture in organizacije ustanove. Glede na to, da gredo trendi in premiki v
smeri socialne usmerjenosti domov, kjer je pomemben posameznik, njegove potrebe in
želje, mislim in upam, da stroge dimenzije totalne institucije izginjajo in jih nadomeščajo bolj
prijetne in za posameznika ugodne značilnosti bivanja v instituciji - domu za stare.
Prav tako ugotavlja Mali (2006) v svoji raziskavi o povezanosti totalne institucije z domovi za
stare, da v domovih niso prisotne vse značilnosti totalne institucije. Uporabnik, v tem
primeru star človek, je upoštevan, osebje se prilagaja njegovim potrebam in zahtevam,
vendar v okviru delovanja ustanove. Še vedno so v ospredju cilji ustanove – skrb za množico
ljudi, nakopičeno na enem mestu, zato je življenje v domovih podrejeno pravilom in
birokratizaciji. V domovih sta prisotni kultura stanovalcev in kultura osebja. Klima obeh pa
vpliva na celotno podobo institucije in življenja v njej, zato je pomembno, da vodstvo pozna
potrebe obeh skupin in je pozorno na dogajanje v domovih.
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1.2.5 Normalizacija pri oskrbi starih ljudi

Pod pojmom normalizacije razumem premik od velikih, zaprtih totalnih institucij do ustanov
prijaznim uporabnikom, kjer se vsakega posameznika obravnava kot enkratnega, človeka s
svojimi potrebami in željami. V konceptu totalne institucije je posameznik pogosto le
številka, del množice, pomembno je le sledenju ciljem institucije itd. (Mali, 2008). Lahko bi
rekla, da prehod iz medicinske usmerjenosti domov za stare v socialno usmerjene domove
sledi trendom normalizacije, saj postane vsak posameznik pomemben in stremijo k temu, da
bi se vsak počutil najbolje, podobno kot v domačem okolju. Resda pogosto ni mogoče
institucijo prilagoditi posameznikom, pa vendar menim, da obstajajo različni načini oskrbe
starih ljudi, za katerimi bomo morali v prihodnosti stremeti. Kot kažejo vse demografske
napovedi, bo število starostnikov močno naraščalo, kot družba pa se bomo morali spoprijeti
tudi s tem izzivom in poskrbeti, da bo tudi zadnje obdobje v življenju kar se da lepo, pozitivno
in človeško.
V tem delu bi rada izpostavila nekaj vidikov tako imenovane normalizacije pri oskrbi starih
ljudi. Glavno vodilo normalizacije je osredotočenost na potrebe in želje starih ljudi. Imperl
(2010) v intervjuju z Ramovšem pove, da prav zaradi naravnanosti na uporabnika danes ne
gradimo več velikih ustanov, zaprtih totalnih institucij. Gradijo se ustanove za različne
potrebe oskrbe starejših za 20 do 80 oseb. Izpostavi tudi, da če hočemo normalizirati
življenje v ustanovi, moramo imeti manjše skupine. Stanovalci so v večini umeščeni dodatno
še v manjše in pregledne bivalne enote, v življenje skupine pa je dobro vpeljati tudi
gospodinjstvo. S tem uvedemo domačnost in normalnost v vsako skupino. Ni namreč
pomembno, ali lahko še deluje pri gospodinjskih opravilih ali ne, ampak gre predvsem za to,
da lahko tudi opazuje, vonja, s tem pa se ustvarja pomemben psihološki prostor, prepojen z
njemu znanimi vsebinami iz preteklosti. V bivalnih skupinah je od sedem do največ dvanajst
stanovalcev. Četrta generacija arhitekture domov za stare loči glede namembnosti v sklopu
gospodinjske skupine dva tipa prostorov: javnega in zasebnega. Javni prostori so skupinska
kuhinja ali jedilnica, dnevni prostor s fotelji. Praviloma je iz skupnih prostorov izhod v park.
Na drugi strani pa so zasebni prostori stanovalcev, to so njihove sobe. Normalnost se izraža
tudi s tem, da ima vsak stanovalec svojo sobo in s tem določeno mero intimnosti, zasebnosti.
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Pri normalizaciji osebja gre za to, da ima star človek osebo, ki mu je blizu in se lahko nanjo
obrne v vsakem trenutku, kot je to v družini morda sestra, snaha. Ta oseba se ne boji
približati staremu človeku, je neposredna, človeka zares dobro pozna. Naslednji vidik
normalizacije je vključenost v socialno okolje, kajti za mnoge domove, kot pravi Imperl
(2010) je usodno, da delujejo kot geto; stanovalci živijo v zaprti ustanovi, ki malo ali nič
komunicira in sodeluje z zunanjim okoljem. Sodoben dom se v nasprotju s tem vključuje in
povezuje z okoljem. Dom je stičišče, kamor prihajajo ljudje iz okolja. V sklopu doma je lahko
bife, klubski prostor, ljudje iz okolice prihajajo po obroke hrane itd. Dom vključuje
prostovoljce, sem prihajajo tudi otroci iz vrtcev, šol, dijaki ter študentje na prakso. Tovrstna
integracija in povezava z okoljem pomeni normalizacijo na nivoju ustanove (Imperl, 2010).
Prilagajanje storitev potrebam stanovalcev, s tem pa tudi sodelovanje med zaposlenimi,
vključevanje svojcev in prostovoljcev, je prav tako pomemben vidik normalizacije. Velikega
pomena je tudi, če je dom zgrajen v domačem okolju bodočega stanovalca, saj ima tu
znance, predvsem pa svojce, ki ga lahko pogosto obiščejo (Starič, 2007). Tudi Ramovš (2006)
je mnenja, da sodoben dom ne more biti kvaliteten, če nima dobro organiziranega
sodelovanja s svojci (klubi svojcev) in mreže prostovoljcev, ki se s stanovalci družijo v
skupinah in posamično pri različnih dejavnostih v domu ali jih odpeljejo ven. Nadalje pravi,
da bo sodobni dom povezan s krajem, če ne bo samostojna organizacija, ampak sestavni del
številnih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v kraju – povezan z
njimi v krajevno medgeneracijsko središče.
Kateri programi sestavljajo krajevno medgeneracijsko središče?
1. Usposabljanje in pomoč družini, ki doma oskrbuje starega družinskega člana.
Za stare ljudi in njihove svojce so na voljo tečaji za boljše razumevanje starajočega se
družinskega člana, tečaji za boljše razumevanje mlajših dveh generacij, za kakovostno
življenje po upokojitvi, za domačo oskrbo in nego starega človeka, mesečno srečevanje
svojcev.
2. Dostava hrane na dom.

3. Pomoč in nega na domu.
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Socialna oskrbovalka hodi za nekaj ur dnevno pomagat na dom pri opravilih vsakdanje
osebne oskrbe in nege. Ta oblika se v zadnjih nekaj letih lepo razvija tudi v Sloveniji.
4. Elektronska pomoč na daljavo.
V primeru, da star človek živi sam doma, obstaja elektronski pripomoček, ki poveča njegovo
varnost. Najbolj znan je »rdeči gumb«, enostaven telefon z alarmnim gumbom, ki ga star
človek nosi s seboj in v potrebi pokliče pomoč – telefon je povezan s centralo, kjer je stalno
dežurstvo za organizacijo pomoči. Nosilci izvajanja varovanja na daljavo so centri za pomoč
na domu/daljavo (CPD).
5. Dnevno varstvo.
Svojci pripeljejo zjutraj starega družinskega člana v krajevni dnevni center, popoldne ali
zvečer ga odpeljejo domov. V dnevnem centru je poskrbljeno za hrano, počitek, različnih
dejavnosti.
6. Varstvo za oddih.
Dom za stare v okrilju krajevnega medgeneracijskega središča bi moral imeti tudi nekaj
postelj za kratkotrajno nastanitev starega človeka, v primeru da gre družinski oskrbovalec
starostnika na dopust ali zboli in je tako domača oskrba za krajši čas onemogočena.
7. Oskrbniška družina.
Ta oblika je pri nas še povsem neznana, gre pa za podoben princip dela kot v rejniških
družinah. Družine so usposobljene in organizirane, da sprejmejo v svojo družino stare ljudi.
8. Medgeneracijsko prostovoljstvo.
Prostovoljci, ki so usposobljeni za osebno ali skupinsko druženje s starimi ljudmi, za pogovor
z njimi, sprehode, izlete itd.
9. Pomoč na domu.
Je

temeljna socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu posameznika in obsega

gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov. Namenjena in dostopna je predvsem starim in invalidom ter tistim, ki jim
tovrstna podpora lahko nadomesti institucionalno oskrbo. Zagotavljajo jo občine, ki so
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zadolžene za njeno organizacijo, razvoj in financiranje in so obvezane financirati najmanj 50
% stroškov storitev (Zakon o socialnem varstvu, v Hlebec, 2009).
10. Varovana stanovanja.
So prav tako pomemben del krajevnega medgeneracijskega središča. Vanje se preselijo
starejši ljudje iz svojega stanovanja, kjer je neprimerna arhitektura, ker želijo imeti v bližini
ljudi za pomoč pri pranju, kuhanju. Star človek ima tudi možnost nege in oskrbe v varovanem
stanovanju.
11. Univerza za tretje življenjsko obdobje.
Je uspešna samoorganizacija tretje generacije za izobraževanje na najrazličnejših področjih,
za katere imajo ljudje veselje in sposobnosti.
12. Hospic.
Je organizacija za pomoč umirajočemu človeku in njegovim svojcem v času umiranja in
žalovanja.
V sestavo krajevnega medgeneracijskega središča sodi še vrsta drugih programov, ki se bodo
morali razviti v prihodnosti za posamezne potrebe starih ljudi (Ramovš, 2006).
Ramovš (2006) meni, da bomo le na ta način skupaj v sodelovanju z vsemi generacijami,
pripomogli h kakovostnemu staranju in starim omogočili lepo preživeto zadnje življenjsko
obdobje.
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1.3

Socialni odnosi in socialne mreže v starosti

Potreba po soljudeh je živa vse življenje; nenehno potrebujemo raznovrstna razmerja za
preživetje in od spočetja naprej tudi osebni medčloveški odnos za svoj obstoj in rast. Potreba
po osebnem odnosu se v starosti še izostri, lahko bi celo rekli, da je to prva ali glavna potreba
v tretjem življenjskem obdobju, a je žal pogosto tudi nezadovoljena (Ramovš, 2003).
Star človek nujno potrebuje reden osebni stik z nekom, ki ga ima za svojega. Tudi, če je tesno
ob starem človeku na desetine ljudi, vendar če ni nikogar, ki ga ne doživlja kot »svojega«, je
tak starostnik osamljen. To se staremu človeku običajno dogaja pri zdravljenju v bolnišnici in
bivanju v domu za stare ljudi. Za temeljni osebni odnos star človek potrebuje nekoga, ki mu
zaupa in je z njim povezan (Ramovš, 2003).
V slovenščini poznamo dve besedi, ki ju uporabljamo za opisovanje povezanosti med ljudmi,
to sta razmerje in odnos:
Razmerje je tisto, kar se da meriti, nekaj količinskega. Razmerja med ljudmi so ekonomska,
pravna, sorodstvena itd. Medčloveška razmerja so neosebne, materialne, duševne in
socialne danosti, pa naj se jih zavedamo ali ne. V medčloveških razmerjih drug drugega
»uporabljamo« za preživetje. Za sožitje so urejena razmerja med ljudmi zelo pomembna.
Poštenje in pravičnost sta kreposti medčloveških razmerij.
Odnos pa je osebno človekovo stališče, ki izhaja iz njegove osebne svobode in odločitve.
Odnos je nekaj notranjega, osebno enkratnega, je torej kakovost v povezanosti med ljudmi,
ki se jasno razlikuje od razmerja. Kreposti dobrih medosebnih odnosov sta ljubezen in
dobrota, spoznanje in sprejemanje drugega kakršen je ter obojestransko bogatenje (Ramovš,
2003).
Odnos ima nekaj pomembnih elementov: usklajeno komunikacijo, pogosto sodelovanje in
osebno zaupanje. Socialne odnose določajo trije kriteriji:
koristi in izgube oseb, ki vstopata v odnos;
možnost izbire drugih odnosov in
ocena, da je pričakovana socialna interakcija najboljša možnost za oba udeležena
(Nastran Ule, 2000, v Kobentar, 2008).
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Človek je po svojem bistvu družbeno bitje in ena izmed pomembnih potreb človeka v starosti
je tudi potreba po osebnem medčloveškem odnosu. Kot pravi Ramovš (2003) je za
kakovostno življenje v vseh življenjskih obdobjih pomembno dobro razmerje med osebno
samostojnostjo in ustrezno vpetostjo v medčloveške povezave.
Stiki z ljudmi se v starosti spreminjajo in ožijo. Vzroki za to so različni: smrt prijateljev in
sorodnikov, upokojitev, bolezni, slabo finančno stanje, prevelika oddaljenost, odselitev otrok
itd. Obstaja več raziskav in teorij, ki govorijo o tem, da so nekateri stari ljudje bolj zadovoljni,
če se lahko umaknejo pred razgibanim socialnim življenjem, drugi pa ne morejo živeti brez
stikov z ljudmi. To je predvsem odvisno tudi od tega, kako so živeli v preteklih življenjskih
obdobjih, ali so bili socialno dejavni in imeli veliko stikov z ljudmi ali ne (Požarnik, 1981).
Na splošno pa lahko rečemo, da so za večino ljudi v vseh starostnih obdobjih pomembni
dobri socialni odnosi in od njih je največkrat odvisno posameznikovo počutje. Za stare ljudi je
bolj kot kvantiteta, pomembna predvsem kvaliteta medosebnih odnosov. Poleg tega pa je
odločilnega pomena tudi to, da ima star človek ob sebi vsaj eno zaupno osebo. Dobri socialni
odnosi so tudi pomemben vir za socialno oporo, zlasti pri starih ljudeh, ki potrebujejo nego
in pomoč (Pihlar, 2010).
Starostniki zadržijo nekatere pomembne socialne vloge, čeprav se njihovi socialni odnosi tudi
spreminjajo, glede na predhodno obdobje, tako glede količine kot tudi kakovosti. Število
starih prijateljev sicer upada, vendar v svojo socialno mrežo vključujejo nove ljudi. V starosti
je izguba sorodnikov ali prijateljev normativna, vendar pomembnost za starostnika pridobijo
drugi socialni odnosi, na primer z vnuki. Starostniki brez otrok in tisti, ki bivajo v domovih za
stare, imajo značilno ožjo mrežo socialnih odnosov in imajo pogostejše izkušnje
osamljenosti, kot starostniki, ki bivajo doma (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).

1.3.1 Socialne mreže

Človek je od rojstva do smrti vpet v socialne mreže. Ramovš (2003) lepo ponazori, na kaj nas
vse spominja beseda mreža: na ribiško mrežo za lovljenje rib, na mrežo na igriščih za odbojko
ali tenis, na informacijsko povezanost v računalniški mreži … Medčloveška razmerja in odnosi
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so za človeka v resnici mreža, v katero je ujet celo življenje. Medčloveška razmerja in odnosi
so torej socialna mreža, ki človeku:
pomaga, da uspeva, zadovoljuje svoje potrebe, ustvarja in napreduje;
postavlja v življenju pravila igre za družbeno sožitje;
preseje njegovo vedenje in ravnanje v družbeno sprejemljive in nesprejemljive vloge,
nudi varstvo pred pomanjkanjem in nevarnostmi;
v trenutku njegove težave pomaga, da ne propade (Ramovš, 2003).
Povezavo posameznika z drugimi ljudmi v njegovem življenjskem okolju tako imenujemo
socialna mreža. Pri tem razlikujemo:
neformalne socialne mreže; vključujejo stike z družino, sorodstvom, sosedi in
prijatelji, na katere se lahko človek vedno opre in
formalne socialne mreže; sem spadajo vsi formalizirani stiki posameznika z njegovim
okoljem (Mali, 2008) in institucionalni viri, kamor štejemo dejavnosti društev in
združenj ter socialnozdravstvenih institucij (Dragoš, 2000, v Kobentar, 2008).
Socialna mreža ima pomembno dimenzijo dajanja socialne podpore na različnih ravneh:
emocionalna, informacijska in instrumentalna (podrobneje o tem v nadaljevanju).
Vpetost v medosebna omrežja je pomemben vidik socialne vključenosti starejših oseb.
Raziskave kažejo, da imajo stari ljudje manjša omrežja kot druge skupine prebivalstva,
vendar je skupina starih, ki bi bili socialno izolirani, zelo majhna. Večina starih v Sloveniji ima
namreč močna družinska omrežja. Velika geografska bližina sorodnikov pri nas tako pomeni
manjšo izključenost in ogroženost starih (Hlebec, idr., 2010).
Pojem socialne mreže je povzet iz sistemske teorije. Delo s socialnimi mrežami je odgovor na
prenehanje enovite tradicionalne družbe in na nastop kompleksnih modernih in
postmodernih družb. Sodobna kompleksna družba je namreč sestavljena iz številnih
fragmentov in z različnimi vrednostnimi usmeritvami, načinom življenja … Človeku ali skupini
lahko pomagamo tako, da delamo s socialnimi mrežami. Poznamo več področij dela s
socialnimi mrežami:
naravne socialne mreže (družina, sosedstvo, sorodstvo, prijateljstvo …);
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umetno oblikovane socialne mreže za krajši čas ali za zelo parcialne vidike življenja
(skupine za samopomoč, terapevtske skupine …);
trajnejše in bolj celostne socialne mreže za socialno urejanje (prevzgojni zavodi …);
nadomestne socialne mreže ob izpadu kake bistvene socialne funkcije iz naravnih
socialnih mrež (rejniške in oskrbniške družine, domovi za stare ljudi …) (Ramovš,
2003).
Hopflinger (2008, v Pihlar, 2010) je v svoji študiji preučil najpomembnejše odnose oziroma
socialne mreže, ki jih imajo stari ljudje:
Partnerski odnosi: zakonski partnerji so poglavitna odnosna oseba in oseba, ki nudi
podporo. Zadovoljstvo v zakonu je osrednjega pomena za zdravje in dobro počutje.
Delež žensk in moških, ki imajo v starosti zakonskega partnerja, se s starostjo
zmanjšuje. Ženske v starosti pogosteje ovdovijo.
Odnosi z otroki: Čeprav starši in otroci večinoma ne živijo v skupnem gospodinjstvu,
so stiki med njimi tesni in intenzivni. Najtesnejši stiki in odnosi obstajajo med
materami in hčerami, odnosi med očeti in sinovi so manj tesni in tekom časa
pogosteje oslabijo.
Odnosi z vnuki: Delež starostnikov z vnuki je dokaj visok. V odnosu med starimi starši
in vnuki bolj prevladuje čustvena kot pa materialna dimenzija. Rojstvo vnukov
pomeni za stare ljudi priložnost, da znova navežejo stik z najmlajšo generacijo,
pomemben del odnosa postane pripovedovanje življenjskih zgodb in posredovanje
družinskega spomina. V visoki starosti vnuki predstavljajo pomemben socialni stik,
vendar pa redko nudijo podporo pri instrumentalnih vsakodnevnih opravilih.
Odnosi s sestrami in brati: Njihov pomen se zlasti okrepi po smrti staršev. Imajo
posebno mesto, saj so del dolgoletnih družinskih odnosov in so tako rekoč vezni člen
med družinsko preteklostjo in sedanjim življenjem. Stiki med sestrami so običajno
pogostejši kot med brati. V visoki starosti so pogoste izgube bratov in sester.
Odnosi s prijatelji: Gre za odnose, ki temeljijo na prostovoljnosti in vzajemnosti; zanje
so značilni enaka starost, enaki interesi in podoben življenjski stil. V visoki starosti je
pogosta izguba prijateljev. Kar zadeva praktično in osebno pomoč, prijatelji nimajo
nadomestne vloge za družino; njihova opora je bolj na osebni in čustveni ravni.
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Stiki s sosedi: Tesni sosedski odnosi predstavljajo izjemo, še zlasti v mestnih okoljih. V
starosti so dobri medsosedski odnosi pomembni predvsem z vidika varnosti. Pomoč
sosedov je namreč v primeru, ko starostnik potrebuje pomoč, primarno kratkoročno
koristna, za daljše časovno obdobje pa predstavlja socialno breme.
Stiki z mlajšo generacijo: Socialni stiki med generacijami so danes večinoma omejeni
na družino in poklicno življenje, kar čedalje bolj potrjuje, da generacije živijo vsaka
svoje lastno življenje.

1.3.2

Funkcija socialnih odnosov v starosti

Kot pravita Marjanovič Umek in Zupančič (2004) imajo socialni odnosi v starosti mnogotere
funkcije. V zelo pozni starosti sta zlasti pomembna instrumentalna in čustvena opora.
Instrumentalna opora je za starostnike vir konkretne pomoči v njihovem vsakdanjem
življenju.
Obstaja več klasifikacij socialne opore, najpogostejše pa so naslednje vrte socialne opore:
instrumentalna (materialna) opora ali praktična pomoč se nanaša na pomoč v
materialnem smislu (posojanje denarja, orodja, pomoč pri hišnih opravilih itd.);
informacijska opora so informacije, ki jih ljudje potrebujejo ob kakšni večji življenjski
spremembi (selitvi, iskanju službe itd.);
emocionalna opora je pomoč ob večjih ali manjših življenjskih krizah (smrti bližnjega,
ločitvi, težavah v družini itd.) in
druženje (izleti, obiskovanje itd.) (Hlebec, 2009).
V obdobju starosti vzdrževanje socialnih odnosov zadovoljuje potrebe starostnikov po
druženju, intimnosti, povezovanju z družbo in aktualnim dogajanjem v svetu (Berk, 1998, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Kakovostni socialni odnosi predstavljajo tudi varovalni
dejavnik pri zadrževanju življenjskega optimizma, zadovoljstva, smisla življenja (Smith, 2001,
v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Mali (2008) je prav tako mnenja, da so socialne mreže v starosti varovalni dejavnik, vendar
ne za vse v enaki meri. Učinek interakcij je odvisen od fizične kondicije starega človeka in
njegovega spola, zlasti pa od materialnega stanja starega človeka. Pokazalo se je namreč, da
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bolj kot premožnejši storitve socialnih mrež potrebujejo materialno slabše preskrbljeni
posamezniki. Nadalje pravi, da star človek, ki biva v domu, potrebuje socialno mrežo ljudi, iz
katere črpa socialno oporo tako, da se z njimi poveže in ohranja stike. Najpomembnejši med
njimi so prav gotovo ožji svojci stanovalcev (otroci, partnerji, vnuki). Naslednji pomemben
člen socialne mreže za starega človeka pa je osebje v domu. Stanovalci sicer niso v zelo
intimnem odnosu tako kot s sorodniki, pa vendar jih star človek potrebuje, da se po potrebi
zateče k njim po pomoč.
Funkcija partnerskih odnosov v starosti:
Marjanovič Umek in Zupančič (2004) navajata raziskave, ki pravijo, da se posameznikovo
zadovoljstvo s partnerstvom s starostjo v povprečju poveča, predvsem, ko sta oba partnerja
še razmeroma zdrava. Med razlogi navajata:
enakomerna razporeditev dela v gospodinjstvu po upokojitvi;
vključevanje v skupne prostočasne aktivnosti;
porast v vzajemnem razumevanju in sposobnosti uravnavanja čustev, kar prispeva k
porastu pozitivnih in upadu negativnih interakcij med partnerjema.
Negativen normativni življenjski dogodek je smrt partnerja, vendar se večina starostnikov v
nekaj letih uspešno prilagodi, kar je odvisno tudi od socialne opore, ki jo posameznik prejme
po partnerjevi smrti in od njegovih osebnih značilnosti. Ovdoveli starostniki so navadno bolj
osamljeni kot posamezniki s partnerjem.
Funkcija odnosov s sorejenci:
Sorejenci so na splošno pomemben vir socialne opore starostnikom, zlasti čustvene, saj se
glede instrumentalne pomoči starostniki raje zanašajo na partnerja in na svoje otroke
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Funkcija odnosov s prijatelji:
Najpomembnejše funkcije prijateljstva v starosti so (Crohan in Antonucci, 1989, v Marjanovič
Umek in Zupančič, 2004):
vzdrževanje visoke stopnje intimnosti in tovarištva v medosebnih odnosih,
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ohranjanje pozitivnega pojma o sebi in zadovoljitev potrebe po socialnem
sprejemanju;
povezovanje starostnika s širšo družbeno skupnostjo, kar prispeva k zaznavanju sebe
kot integriranega v družbeni prostor in čas;
starostniku zagotavljajo družbo in ga spodbujajo k novim izkušnjam,
prijateljstva so eden izmed varovalnih dejavnikov pri ohranjanju starostnikovega
zdravja in mu omogočajo nadomestno socialno oporo ob izgubi partnerja.
Funkcija odnosov z otroki:
Poleg partnerja so otroci za starostnika pomemben socialni kontekst vzajemne opore in
intimnosti. V odnosih z odraslimi otroki starostniki večkrat poudarjajo vzajemno
naklonjenost, izmenjavo nasvetov glede vsakdanjih opravil, pomembnih dogodkov,
tovarištvo in spodbujanje pri sledenju osebnim ciljem. Starostniki od svojih otrok pričakujejo
več čustvene kot pa instrumentalne opore (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).

1.3.3 Nematerialna pomoč starostnikom

Za kakovostno življenje na stara leta je potrebna zadovoljitev materialnih potreb po
stanovanju, hrani, obleki, enako pomembne pa so za kakovostno in smiselno starost tudi
nematerialne ali socialne potrebe po:
medčloveški povezanosti in tesnih medčloveških odnosih;
doživljanju starosti kot posebnega, toda enako smiselnega obdobja, kot so mladost in
srednja leta življenja;
predajanju zrelih življenjskih izkušenj in spoznanj mladim in srednji generaciji
(Postružnik, 2000).
V današnjem razvitem svetu zahodne civilizacije bi lahko družbeni položaj starih označili
nekako takole: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, mreža socialnih in zdravstvenih
ustanov, ki omogočajo starim ljudem razmeroma dobro materialno in telesno preskrbljenost
(Postružnik, 2000).
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Na kratko in na prvi pogled bi lahko rekli, da starostnikom v današnjem času nič ne manjka,
da so dobro preskrbljeni. Vendar gre tu večinoma le za materialno preskrbljenost, ki je sicer
velikega pomena, vendar manjka še drugi pomemben vidik – to so nematerialne potrebe
oziroma zadovoljitev le-teh. Smo v obdobju postmoderne, kjer prevladuje individualizacija
življenjskih stilov, ločenost generacij itd. Tako je odnos do starih ljudi v današnjih življenjskih
razmerah pogosto potisnjen na stran, stari postajajo čedalje bolj osamljeni in potisnjeni na
rob družbe. Socialni položaj starih ljudi v današnji družbi je tako verjetno med najslabšimi v
zgodovini (Ramovš, Knific in Kladnik, 1992, v Postružnik, 2000).
Razvoj industrije po drugi svetovni vojni je privedel do razpada velike družine, družinske
tradicije, obstoječih norm in vrednot. V tradicionalni družbi so stari ljudje doživljali
materialno varnost in človeško bližino v krvnem sorodstvu in krajevnem sosedstvu. V
industrijsko potrošniški družbi pa so bile nematerialne potrebe starih ljudi odrinjene.
Prevladovati je začelo prepričanje, da lahko razne socialne ustanove za starostnike
zadovoljijo vse njihove potrebe. To prepričanje je iluzija, saj uslužbenci socialnih institucij
lahko zadovoljijo dobro materialno preskrbo staremu človeku, na področju nematerialnih
potreb pa to ni mogoče. Oseben medčloveški odnos, ki ga star človek nujno potrebuje, se ne
da opravljati službeno, zgodi se namreč spontano iz srca. Seveda pa lahko ustanova poskrbi
in ustvarja pogoje za kakovostno osebnostno medčloveško sožitje v njej (Ramovš, 2003).
Postružnik (2000) pravi, da v domu zadovoljujejo nematerialne potrebe s strokovnim delom,
rednimi in dopolnilnimi dejavnostmi. Že pred prihodom starostnika v dom, ga vprašajo po
njegovih željah in pričakovanjih ter jih skušajo tudi upoštevati. V domovih imajo čajne
kuhinje, tako si lahko tudi sami kaj skuhajo in s tem pridobijo občutek samostojnosti.
Organizirajo tudi različne aktivnosti, dogodke, sestanke, izlete, skupine za samopomoč,
prostovoljske skupine. S tem poskrbijo za družabno življenje v domu, dobro počutje
stanovalcev ter želijo na ta način čim bolj približati življenje v domu potrebam posameznika
(Postružnik, 2000).
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1.3.4 Medgeneracijsko sodelovanje in sožitje

»Mlada, srednja in tretja generacija sestavljajo nedeljivo družbeno celoto. Da pa bi družba
delovala enotno in kot celota, morajo vse tri generacije skupaj sodelovati in kolikor se le da
bivati v sožitju. Generacije imajo v današnjih razmerah med seboj malo živih stikov. Pogosto
druga druge niti ne poznajo, zato vladajo med njimi predsodki in stereotipna gledanja«
(Končan, 2011, str. 28).
Sedanje stanje v družbi ni ravno naklonjeno spodbujanju medgeneracijskega sožitja. Prva
ovira za to je ta, da so v preteklosti družine živele skupaj in so se tako generacije naučile
bivati v sožitju, medtem ko sta danes zaželena individualizem in samozadostnost. Naslednjo
socialno oviro ustvarja družba, ki poveličuje mladost in hkrati daje občutek, da je staranje
nekaj slabega. Ljudje pa danes živijo dlje, kot so kdajkoli prej (Spence, 2007, v Končan, 2011).
Mnogi podatki kažejo, da v današnjem razvitem svetu doživlja samoto in osamljenost
sorazmerno več ljudi, tako starih kot mladih, kot kdaj prej. Osamljenost starih ljudi je ena
najbolj perečih in pogostih stisk današnje tretje generacije (Ramovš, 2006). Na prihodnost je
potrebno gledati kot izziv, s katerim se bomo morali soočiti in skupaj v sodelovanju z vsemi
generacijami ustvariti dobre pogoje za življenje v družbi in medsebojno solidarnost. Razvoj
socialnih mrež v prihodnosti bo moral iti v naslednjih smereh:
težišče kakovostnega sožitja med starimi ljudmi in mlajšima generacijama se prenaša
iz tradicionalne krvne in sosedske povezanosti na zavestno odločitev za
medgeneracijsko prijateljevanje in sodelovanje;
usposabljanje in pridobivanje veščin za medgeneracijsko sožitje, komunikacijo,
sprejemanje in poznavanje drugih obdobij življenja;
država mora skrbeti za socialno varnost v starosti in ustvarjati boljše pogoje za
oblikovanje in delovanje civilnih socialnih mrež po principu samoorganizacije,
samopomoči in solidarnosti na področju skrbi za stare (Ramovš, 2003).
Dobri odnosi med predstavniki vseh treh generacij so pomembni predvsem zaradi prenosa
življenjskih izkušenj, vrednot in tradicije ter zato da se ljudje med seboj spoznajo in povežejo.
Včasih so ti procesi potekali mimogrede, ob vsakdanjem skupnem življenju in delu v
temeljnem človeškem odnosu (Knific, 1997, v Hojnik-Zupanc, 1997).
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Starost je na nek način posebno obdobje v človekovem življenju, saj se končno razbremeni
določenih obveznosti, lahko izbira slog in način bivanja … Velikokrat pa so stereotipi o
starosti premočni in se jim posameznik preprosto ukloni. Že prej omenjene stereotipe lahko
ovržemo le z medgeneracijskim sodelovanjem. Starim bi morali dati možnost in priložnost,
da so aktivno vključeni v družbo, da pomagajo srednji generaciji in priskočijo na pomoč kot
vzgojitelji, pomočniki v gospodinjstvu. S tem bi tudi stari pridobili občutek koristnosti in
vrednosti. Mladim generacijam pa bi na ta način dajali zgled in pobudo, da s starejšimi
navežejo pristnejše socialne vezi (Brečko, 1999).

1.4

Vloga socialnega pedagoga pri delu s starimi

»Socialni pedagogi so tisti strokovnjaki, ki pomagajo posameznikom, ki nimajo zadostnih
osebnih in materialnih sredstev za primerno upravljanje s svojim življenjem ali pa se nahajajo
v kritičnem obdobju življenja in potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z njim. In če so socialni
pedagogi pravi profesionalci, to počnejo tako, da postopoma povečujejo klientove zmožnosti
in ne tako da jih zamenjajo ali oslabijo« (Muller, 2006, v Sande, Dekleva, Kobolt, Razpotnik in
Zorc-Maver, 2006, str. 154).
»Socialna pedagogika je stroka, ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem
upošteva njihovo življenjsko okolje. Osrednji model vzgojnega dela danes socialna
pedagogika dopolnjuje, razširja in nadgrajuje z različnimi oblikami preventivnega,
kompenzatornega, razvojnega in integrativnega dela« (Sande, et al., 2006, str. 191).
V Etičnem kodeksu socialnih pedagogov (internetni vir 1) je zapisano, da socialni pedagogi
izhajamo iz posameznika, prizadevamo si k njegovemu vključevanju v okolje, ga
opolnomočimo in usmerjamo k polnejšemu uresničevanju njegovih potreb in razvoju
njegovih potencialov.
Socialno pedagoško delo temelji na osebnem odnosu. Odnos namreč predstavlja možnost za
bolj polno in celovito doživetje samega sebe in je s tem eden izmed najučinkovitejših
medijev za razvijanje novih vzorcev doživljanja in vedenja. Na odnos strokovnjak vpliva s
svojo osebnostjo in strokovno usposobljenostjo. Na profesionalne odnose, v katere
strokovnjak pri delu z ljudmi vstopa, vplivajo osebnostne, kulturne in druge značilnosti vseh
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vpletenih oseb. Osebnostni vidik vključuje zavestno in izvenzavestno čustveno dogajanje,
motivacijo, sposobnost ustvarjanja medosebnih odnosov, značaj, stališča in prepričanja ter
duhovno razsežnost. Ker je osebnostni vidik pri ustvarjanju profesionalnega odnosa tako
pomemben, je potrebno, da strokovna usposobljenost poleg znanj in metod vključuje tudi
pripravljenost za reflektiranje svojega dela ter odprtost za socialno učenje, razvijanje
občutljivosti za socialna dogajanja (Sande, et al., 2006).
»Socialna pedagogika se zaveda prepletenosti ter vzajemne povezanosti posameznika in
njegovega socialnega okolja. Zato se usmerja tudi v delo s skupinami in posameznikovimi
socialnimi mrežami, vpliva na razvoj in spreminjanje institucij ter javno deluje in se zavzema
za ustvarjanje pogojev za človekov polni razvoj. Pri tem se posebej usmerja na izraziteje
šibke, prikrajšane, ogrožene oz. ranljive posameznike ter skupine« (Etični kodeks delavcev na
področju socialne pedagogike – internetni vir 1).
Socialna pedagogika je razvila doktrino suportivnih, korekcijskih, kompenzirajočih,
spodbujevalnih, aktivirajočih konceptov dela s posamezniki in skupinami, ki so v svojem
razvoju kakorkoli depriviligirani, razvojno ali socialno integracijsko ogroženi. V zadnjem času
zavzema poleg omenjenih pozicij in drž tudi držo zastopnika (Kobolt, 1994).
Zorc-Maverjeva (2006, v Sande et al., 2006) izpostavi koncept življenjsko usmerjene socialne
pedagogike, katerega utemeljitelj je Hans Thiersch. Življenjska usmeritev socialne
pedagogike pomeni, da naj bo njeno delovanje usmerjeno na obvladovanje in premagovanje
življenjskih problemov posameznika v celostnem življenjskem kontekstu. Tako usmerjena
socialna pedagogika se izraža v svetovanju, spremljanju, podpori, sodelovanju in opazovanju,
v sistemsko – ekološkem pogledu na probleme posameznika. Delovanje socialnega pedagoga
zajema razumevanje problema, iskanje rešitev ter razpoložljivih osebnih in socialnih virov vse
do kompetenc posameznika in njegove socialne mreže. Pri tem pa poudarja, da rešitev
vedno iščemo skupaj z uporabnikom.
»Cilj vseh socialno pedagoških intervencij je nuditi pomoč ljudem različnih starosti v
razvojnih krizah ter konfliktnih, stresnih in v življenjsko obremenjujočih situacijah s ciljem, da
se integrirajo v socialno okolje, in to s pomočjo pedagoških pristopov, metod in strategij«
(Skalar, 2006, v Sande, et al. 2006, str. 20).
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Menim, da je področje dela s starimi za socialne pedagoge za enkrat še dokaj nepokrito,
mogoče smo nekoliko bolj usmerjeni na druga življenjska obdobja in se ne posvečamo toliko
zadnjemu obdobju – starosti. Čeprav se tekom študija seznanimo tudi s starostjo, ga
podrobneje ne raziskujemo in po mojem mnenju tudi premalo posvetimo pozornosti.
Predvsem se mi zdi pomembno zato, ker gre demografski trend v smeri naraščanja števila
starega prebivalstva, kar pa bo za seboj potegnilo tudi to, da se bodo odpirale nove potrebe
po strokovnem delu s starimi, tako v institucionalnem varstvu kot tudi pri drugih oblikah
pomoči starim.
Tudi Koboltova (1994) pravi, da se poleg dosedanje skoraj izključne usmerjenosti socialnih
pedagogov na populacijo otrok in mladostnikov kaže potreba po širši usmerjenosti in
usposobitvi profila na celotno razvojno in življenjsko področje. Strinjam se, da je ostalo še
dokaj nepokrito področje zlasti skupine starih. V svetu se namreč socialna pedagogika vedno
intenzivneje usmerja tudi na vedno večjo skupino prebivalcev, ki imajo specifične potrebe in
specifičen družbeni položaj. Konec koncev je cilj vseh socialno pedagoških dejavnosti in
posegov pomagati ljudem različnih starosti v razvojnih, konfliktnih in posebnih situacijah.
Pomagati tako, da razvijejo svoje možnosti in sposobnosti, da razrešijo svojo situacijo in se
polnovredno integrirajo v okolje. Prav funkcija integracije je osnovna naloga socialnega
pedagoga z dajanjem opore, svetovanjem in različnimi pedagoškimi programi ustvariti ali
izboljšati posameznikove življenjske pogoje (Kobolt, 1994).

1.4.1 Kompetence socialnih pedagogov

Vernooijeva (1995, v Kobolt in Dekleva, 2006) navaja štiri glavne skupine kompetenc, ki so
ključne za socialno pedagoško delo:
Osebnostne kompetence – spoznavati in spoznati lastna stališča, vrednote,
predsodke, lastne čustvene odzive, pričakovanja, zavedati se svojih moči, a tudi
šibkosti in omejitev.
Pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi
omogoča

»praktično

kompetenco«

-

kamor

specifično/svetovalno/socioterapevtsko znanje.
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poleg

splošnih

znanj

sodi

Sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v družbenih kontekstih. To
zahteva poznavanje in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih zaznavnih
mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij in predvsem
kompetenc za njihovo reševanje.
Kompetenca ravnanja se izkazuje z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za
samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posamezni situaciji prilagojenih poti in
načinov reševanja oziroma poseganja.
Kobolt in Dekleva (2006) navajata tudi skupino osnovnih in skupino osrednjih kompetenc
socialnih pedagogov, ki jih je oblikovalo Evropsko združenje socialnih pedagogov v gradivu A
common platform for social educators in Europe, leta 2005.
Med osnovne kompetence gradivo uvršča:
Kompetence posredovanja – primerno neposredno ukrepanje v dejanskih situacijah
glede na potrebe in želje uporabnika, mnogokrat tudi pod pritiskom in hitro.
Ukrepanje je lahko utemeljeno intuitivno ali na osnovi nebesednega znanja, lahko pa
tudi s teoretičnim ali izkustveno-praktičnim pridobljenim znanjem.
Kompetence vrednotenja, načrtovanja in organiziranja ukrepov, tako na osnovi
teorije in znanja kot na osnovi refleksije svoje in tuje prakse. Sposobnost ocenjevanja
povezanosti med nameni, ukrepi in rezultati.
Kompetence refleksije lastnega poklicnega polja ter zagotavljanje oblikovanja
skupnega razumevanja in razvoja profesije.
Med osrednje kompetence pa gradivo uvršča naslednje:
osebnostne in odnosne kompetence;
socialne in komunikacijske kompetence;
organizacijske kompetence;
sistemske kompetence;
razvojne in učne kompetence;
kompetence, ki izhajajo iz profesionalne prakse:
o teoretično znanje in metodološke kompetence;
o kompetence izvajanja poklica;
o kulturne in kreativne kompetence.
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2

2.1

EMPIRIČNI DEL

Opredelitev problema in cilji raziskave

V diplomski nalogi me zanimajo predvsem socialne mreže starostnikov in vloga socialnega
pedagoga v domu starejših.
S staranjem se socialne mreže ljudi spreminjajo. Začne se, ko gredo otroci od doma, se
osamosvojijo, potem sledi upokojitev, tudi izguba partnerja, prijateljev in ne nazadnje odhod
v dom za starejše, stran od svojega domačega okolja. Dobri socialni odnosi pa so pomembni
prav v vsakem življenjskem obdobju, saj je tudi od tega odvisno dobro počutje starostnika in
kakovostna starost (Ramovš, 2006).
Osamljenost je zelo huda tegoba, ki se dotakne veliko starih ljudi, predvsem, ko popustijo
neformalne mreže ali se stari preselijo v institucionalno varstvo (Ramovš, 2006). Prav zaradi
tega se mi zdi pomembno, da tudi v starosti poskušamo ohranjati dobre medosebne odnose,
spodbujati stare, da se udeležujejo različnih aktivnosti, jih vključevati v različne dejavnosti in
dogodke. Menim, da so občutljivejši in bolj ogroženi starostniki, ki bivajo v domovih za stare.
Prihod v dom in bivanje v domu pomeni za starega človeka veliko osebno spremembo. S
prihodom v dom se spremeni način življenja, ki ga je bil navajen v svojem domačem okolju.
Krog ljudi, s katerimi je star človek povezan, je bistvenega pomena za kakovostno starost in
življenje v domu. Pomembno je, da s prihodom v institucionalno varstvo človek obdrži svoje
dotedanje socialne stike, predvsem z družino, ki staremu človeku pomeni največ, prav tako s
prijatelji, sorodniki in znanci (Postružnik, 2000). V domu pa si lahko razširi svoje socialne
mreže z novimi prijatelji, sostanovalci, pa tudi z osebjem. Kakovost psihosocialnega življenja
starih ljudi v institucionalnem varstvu je odvisna predvsem od štirih skupin: osebja oziroma
zaposlenih v domu, sostanovalcev, svojcev in sodelovanja socialnega okolja z domom
(Ramovš, Hren in Žgajnar, 2006). V diplomski nalogi me med drugim bolj podrobno zanima,
kako stari ljudje v domu starejših doživljajo svojo socialno mrežo in kaj jim pomenijo družina,
prijatelji, sostanovalci ter zaposleni, s katerimi imajo tudi največ stikov.
V času mojega prostovoljnega dela v domu starejših sem spoznala, da si stari želijo druženja,
potrebujejo pogovor, nekoga, ki jim z veseljem prisluhne. Včasih sem dobila občutek, da so v
domu precej osamljeni, kljub temu da je okrog njih veliko ljudi. Vedno znova so bili veseli
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mojega prihoda in skupnega druženja. Starim v domu veliko pomeni, da si nekdo vzame čas
za njih in skupaj z njimi poklepeta. To znajo tudi zelo iskreno pokazati in povedati. Izkušnja
mi je služila kot izhodišče za pisanje diplomskega dela, v katerem sem podrobneje preučila
obdobje starosti, bivanje v domu starejših in socialne mreže starostnikov.
V empiričnem delu bom s pomočjo intervjujev s starostniki, ki bivajo v domu starejših,
poskušala ugotoviti strukturo njihovih socialnih mrež in njihov pomen za starostnikovo
počutje v domu. Zanima me, kaj so bili njihovi razlogi za odhod v dom, kako poteka njihovo
socialno življenje ter na kakšen način in kako pogosto se vključujejo v življenje znotraj doma
in v lokalno skupnost. Prav tako me zanima, ali imajo stari sploh možnost vključevanja in
povezovanja z ožjo in širšo okolico. Želim izvedeti tudi, pri komu stari iščejo socialno oporo;
ali imajo v domu osebo, kateri lahko zaupajo svoje želje in jih je pripravljena poslušati, na
koga se največkrat obrnejo, ko potrebujejo pomoč. Ne nazadnje me zanima tudi, kaj si stari,
ki bivajo v domu, pravzaprav želijo, kakšne so njihove potrebe. Vse to želim povezati z vlogo
socialnega pedagoga pri delu s starostniki v domu starejših.
Glavni namen raziskovalnega dela je torej ugotoviti strukturo in pomen socialnih mrež
starostnikov v institucionalnem varstvu in vlogo, ki jo ima pri tem socialni pedagog.
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2.2

Raziskovalna vprašanja
1) Kateri so razlogi za odhod v dom starejših?
2) Kako se stari počutijo v domu starejših?
3) Kako pogosto imajo stari stike z njimi pomembnimi ljudmi?
4) Kakšna je struktura socialnih mrež starostnikov, ki bivajo v domu? S kom imajo največ
stikov?
5) Kako stari, ki bivajo v domu, doživljajo odnose z družino, kaj jim pomeni družina?
6) Kako stari, ki bivajo v domu, doživljajo odnose s sostanovalci?
7) Kako stari, ki bivajo v domu, doživljajo odnose s prijatelji, pomen prijateljstva?
8) Kako stari, ki bivajo v domu, doživljajo odnose z osebjem?
9) Ali imajo stari, ki bivajo v domu, osebo, na katero se lahko vedno obrnejo, ko
potrebujejo pomoč in ji zaupajo?
10) Ali se stari vključujejo v aktivnosti in dogodke znotraj doma in v bližnji okolici?
11) Kakšne so želje in potrebe starostnikov glede življenja v domu?

2.3

Metodologija

Diplomska naloga temelji na kvalitativni raziskavi. »S pojmom kvalitativna raziskava
označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v
raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi. Gradivo je obdelano na beseden način,
brez uporabe merskih pristopov« (Mesec, 1998, str. 26). Za kvalitativno raziskavo je značilno,
da so zbrani podatki bolj v besedni kot pa numerični obliki. Teži k celostnem in poglobljenem
spoznavanju pojavov, v čim bolj naravnih razmerah. Raziskovalec je neposredno vključen v
okolje, kar mu pomaga pri opazovanju proučevanega predmeta. Razume lahko ne le tisto,
kar je izraženo v racionalni govorici, ampak tudi tisto, česar z besedami ni mogoče izraziti.
Želje, pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi ljudi, ki so vključeni v raziskavo, naj bi
raziskovalcu pomagali do popolnejšega spoznanja, ob tem pa se je seveda potrebno
zavedati, da raziskovalec tudi sam s svojo udeležbo vpliva na raziskovalno situacijo (Mesec,
1998).
Za omenjeni pristop sem se odločila, ker sem želela pridobiti bolj poglobljene in
individualizirane odgovore. Kot socialna pedagoginja se zavedam pomena življenjske
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usmerjenosti na situacije uporabnikov in oseben pristop, ki nam omogoča bolj celovit
vpogled v posameznikovo situacijo. V diplomski nalogi sem želela priti do bolj realnih,
subjektivnih in konkretnih pogledov starostnikov, ki jih lahko dobim le s pomočjo kvalitativne
raziskave. Zanimajo me predvsem želje, potrebe starostnikov glede njihovih socialnih stikov
in njihov pogled na družabni vidik življenja v domu starejših. Zavedam pa se, da bi
potrebovala za bolj celovito podobo na raziskovalno področje in situacije starostnikov
uporabiti in med seboj povezati različne tehnike zbiranja podatkov. Le-to bi mi omogočilo še
natančnejši vpogled v preučevano situacijo.
Kvalitativni pristop ni niti povsem induktiven niti povsem deduktiven – nekatere kategorije
sem določila vnaprej, druge pa sem odkrivala tekom samega poteka intervjujev in njihovega
kodiranja. Na osnovi kod in kategorij, ki sem jih med seboj povezala, sem nato oblikovala
poskusno teorijo, povzela bistvene ugotovitve in odgovorila na raziskovalna vprašanja.

2.3.1 Enote raziskovanja

V vzorec sem zajela starostnike, ki bivajo v Domu starejših občanov Loški Potok. Omenjeni
dom je dislocirana enota Doma starejših občanov Grosuplje. Z delovanjem je začel februarja
2009. V domu je 28 enoposteljnih sob in 16 dvoposteljnih sob, nastanjenih pa je 60
stanovalcev.
V Domu starejših občanov Loški Potok sem že dobro leto aktivno vključena kot prostovoljka.
Vodim medgeneracijsko skupino s starostniki in sodelujem na različnih dogodkih, ki se
odvijajo v okviru doma. Prav slednje je veliko pripomoglo k moji odločitvi za izvedbo
raziskave v omenjenem domu, saj želim s tem pridobiti informacije o potrebah, željah
starostnikov ter na ta način spodbuditi vse, ki jih zanima, kako starim pomagati, da bodo
svoje zadnje življenjsko obdobje lepo in kakovostno preživeli v domu starejših.
Intervju sem izvedla s šestimi starostniki, z dvema moškima in štirimi ženskami, ki so še
dokaj vitalni in so bolj ali manj aktivno vključeni v domsko življenje. Ena od intervjuvank je na
invalidskem vozičku in potrebuje nekoliko več nege. Vsi ostali so samostojni in lahko sami
opravljajo osnovne življenjske naloge. Dve intervjuvanki sta omenili, da jima pomoč pri
osebni negi nudijo svojci. Njihova povprečna starost je 69 let. Najmlajši intervjuvanec je star
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71 let, najstarejša intervjuvanka pa 91 let. V Domu starejših občanov Loški Potok bivajo tri
leta, to pomeni, da so nastanjeni že od začetka ustanovitve doma, le en intervjuvanec biva
eno leto. Štirje intervjuvanci so ovdoveli, dva sta samska in si nista nikoli ustvarila svoje
družine. Pet intervjuvancev je domačinov, rojenih v Loškem Potoku, en intervjuvanec pa je
rojen v Grosuplju, 40 let je živel v Ljubljani.
Intervjuvance sem izbrala glede na njihovo zmožnost in pripravljenost na pogovor. Nekatere
mi je predlagala vodja enote Lidija Knavs. Izbrala sem jih tudi po poznanstvu, saj sem imela
že z vsemi stike in so me poznali že od prej. Eden od intervjuvancev me ni poznal, je pa
domačin, zato sva hitro navezala stik, saj pozna tudi mojo družino, dedka in babico.
Vsem intervjuvancem sem zagotovila anonimnost, zato jih ne bom imenovala.
INTERVJUVANEC

SPOL

STAROST

ČAS BIVANJA V

TRAJANJE

DOMU

POGOVORA V
MINUTAH

intervju 1

ženski

91 let

3 leta

45 minut

intervju 2

ženski

90 let

3 leta

40 minut

moški

71 let

3 leta

25 minut

intervju 4

ženski

85 let

3 leta

55 minut

intervju 5

moški

77 let

1 leto

40 minut

intervju 6

ženski

76 let

3 leta

30 minut

intervju 3

Tabela 3: Osnovni podatki o intervjuvancih

2.3.2 Opis instrumenta

Kot raziskovalni instrument sem uporabila polstrukturiran intervju. Na podlagi raziskovalnih
vprašanj sem pripravila natančnejša in bolj konkretna vprašanja, ki so mi služila kot nek okvir,
tekom pogovora sem jih sproti prilagajala in dopolnjevala. Menim, da sem na ta način dobila
bolj poglobljene in osebne odgovore, saj sem se prilagodila posamezniku in njegovemu
načinu pripovedovanja.
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2.3.3 Postopek zbiranja podatkov

Na začetku kvalitativnega raziskovanja sem opredelila raziskovalni problem in cilje ter
zastavila raziskovalna vprašanja. Nadalje sem zastavila konkretnejša vprašanja, navezana na
cilje raziskave. Kot sem že omenila, sem intervjuje s šestimi starostniki izvedla v Domu
starejših občanov Loški Potok, ki se nahaja v mojem domačem kraju.

Najprej sem

vzpostavila kontakt z vodjo enote, gospo Lidijo Knavs, in jo seznanila z namenom moje
diplomske naloge ter izvedbo intervjujev s starostniki. Dogovorili sva se za srečanje (12. 3.
2012), kjer sem ji podrobneje predstavila cilje raziskave in konkretna vprašanja, ki sem jih
kasneje zastavila intervjuvancem. Skupaj sva pripravili seznam starih ljudi, ki so v dokaj dobri
psihofizični kondiciji in bi bili pripravljeni sodelovati v pogovoru. Ker sem sama že dobro leto
aktivna prostovoljka v domu in poznam že nekatere starostnike, sem predlagala s kom bi še
lahko izvedla intervjuje. Skupaj z vodjo enote sva šli do starostnikov, jih osebno nagovorili in
vprašali, če bi bili pripravljeni sodelovati in odgovarjati na zastavljena vprašanja. Z vsakim
posebej sem se dogovorila za termin in čas poteka intervjuja.
Intervjuji so potekali 21. 3. 2012 in 22. 3. 2012 v dopoldanskem času. Pogovori so trajali od
25 minut do 55 minut, v povprečju 39 minut. Vsak posameznik se je za intervju odločil
prostovoljno. Intervjuvancem sem zagotovila anonimnost, zato njihovih imen ne objavljam.
Vse intervjuje sem v celoti snemala, za kar sem vsakega posameznika vprašala za dovoljenje,
nadalje sem posnete intervjuje dobesedno zapisala.

2.3.4 Opis obdelave podatkov

Po tem, ko so bili intervjuji izvedeni, je sledil transkript oziroma dobeseden prepis le-teh.
Zapis intervjujev sem nato nekajkrat prebrala in si označila vsebinsko pomembne dele
besedila. Sledilo je kodiranje prvega reda. Na podlagi pridobljenih kod prvega reda sem
večkrat poskušala oblikovati ustrezne kode drugega reda, ki so hkrati tudi kategorije. Med
omenjenimi kategorijami sem iskala morebitne povezave. Na podlagi dobljenih kod in
kategorij sem poskušala oblikovati poskusno teorijo in odgovoriti na zastavljena raziskovalna
vprašanja, pri čemer sem izhajala tudi iz ustrezne strokovne literature.
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Poskusna teorija je utemeljena na podlagi zbranih podatkov in kontekstualno omejena na
preučevani problem.
Kode drugega reda oziroma kategorije so mi služile za oblikovanje naslednjih tematskih
področij, ki jih bom na konkretnih primerih predstavila v nadaljevanju:
1. Razlogi za odhod v dom starejših
2. Počutje starostnikov v domu starejših
3. Aktivnosti v domu
4. Socialne mreže starostnikov
a. Družina
b. Prijatelji
c. Sostanovalci
d. Osebje
5. Ocena pogostosti socialnih stikov
6. Vključevanje in povezovanje z okolico
7. Želje starostnikov
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2.4

Rezultati in interpretacija zbranih podatkov (poskusna teorija)

2.4.1 Razlogi za odhod v dom starejših

»Nekateri strokovnjaki pravijo, da ima človek v življenju dva doma: dom svojega otroštva in
dom, v katerem si je ustvaril družino. V starosti se lahko zgodi, da si mora poiskati še tretjega
– dom za starejše občane« (Belič, v Hojnik-Zupanc, 1997, str. 127). V raziskovalnem delu
diplomske naloge sem med drugim želela ugotoviti razloge, zaradi katerih so morali
starostniki poiskati svoj tretji dom.
V tematsko področje Razlogi za odhod v dom starejših so združene naslednje kode:
zdravstveno

stanje,

nesamostojnost,

osamljenost,

občutek

bremenitve

svojcev,

ne/samostojna odločitev.
Našla pa sem tudi povezave med kategorijami oziroma med omenjenimi tematskimi sklopi. S
kategorijo Razlogi za odhod v dom starejših sta povezani naslednji kategoriji oz. tematska
sklopa:
Počutje v domu
Socialne mreže starostnikov (odnosi v družini)
Vse intervjuvance sem najprej povprašala o njihovih razlogih za prihod v dom starejših
občanov, koliko časa že bivajo in ali je bila to njihova odločitev ali so o tem presodili drugi.
Pet intervjuvancev biva v domu od ustanovitve doma, to je tri leta, en intervjuvanec pa je v
domu eno leto.
Večina intervjuvancev je kot glavni razlog za odhod v dom navedlo slabše zdravstveno stanje
in nesamostojnost pri opravljanju vsakdanjih del. Nekateri so to izpostavili neposredno, pri
drugih pa sem ugotovila tekom pogovora, posredno prek njihovih izjav. Tudi raziskave
kažejo, da največkrat pridejo v dom stari, ko postanejo popolnoma odvisni od okolja in zaradi
slabega zdravstvenega stanja ne morejo več živeti doma in skrbeti sami zase (Mali, 2008).

Intervjuvanka 1 je kot odgovor na moje vprašanje o razlogu za odhod v dom omenila: »Ja, jst
sm bla prej toku: šest mescev pri hčeri, šest mescev pri sinu in dom se je gradil. Pa mi naj blo
nč hudga, ne pr hčerki, ne pr sinu. Samu jst sem bla nekaj en drajn …«
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Gospa (intervju 1) ne omeni neposredno slabega zdravstvenega stanja, ampak le-to sklepam
iz njene pripovedi, saj je bila nekaj časa v oskrbi pri sinu, nekaj časa pri hčerki. Zanimivo se mi
zdi, da je na nek način sama izrazila željo po odhodu v dom in njen občutek, da bremeni
svoja otroka. Menim, da je k njeni odločitvi za odhod v dom pripomoglo dejstvo, da je lahko
ostala v domačem kraju, saj izpostavi »… sem razmišlala vsak dan, dokler nism zaspala, kdaj
bo dom narjen …«. »Starejši ljudje želijo čim dlje ostati na svojem domu in v znanem okolju,
tudi v primeru, ko potrebujejo nego in oskrbo« (Hopflinger, 2008, v Pihlar, 2010). Ostati v
svojem domačem okolju namreč pomeni tudi ohranitev stikov s pomembnimi ljudmi,
družino.
Intervjuvanka 2: »… sama sem se odločila, da grem v dom in sem zadovoljna. Zato ker svojga
nimam, sem samska in sem se odločila, da je bivanje v domu najboljše, ne …«
Gospa (intervju 2) se je sama odločila, da je bivanje v domu starejših zanjo »najboljša
odločitev«. Prav tako sem posredno iz pogovora ugotovila, da ni bila več sposobna
samostojno živeti in je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja potrebovala stalno pomoč.
Sama je prišla do spoznanja, da je bivanje v domu prava odločitev. »Raziskave so potrdile, da
se v domu bolje počutijo taki, ki so ta korak naredili na svojo voljo« (Belič, v Hojnik-Zupanc,
1997). Gospa je izpostavila, da je zelo zadovoljna z bivanjem v domu: »… Jst sem zelu
zadovolna … sem kar prijetno presenečena, ne …, mi odgovarja na vseh področjih«, kar
potrjuje omenjeno.
Prav tako se je še ena intervjuvanka (intervju 4) popolnoma samostojno odločila za bivanje v
domu in ravno tako izpostavi, da je bila to prava odločitev, ki je ne obžaluje: »je prou, da sem
šla«. Omenjena gospa se je odločila za v dom predvsem zaradi osamljenosti.
Intervjuvanka 4: »… Sem se sama odločila, da grem v dom. Ostala sem sama, sem se pa
odločla za v dom … Sem se počutla hdu osamlena. Taku domotožje sem dobila, da nisem
mogla več prestat ...«
Zanimiva je ugotovitev, da sta obe intervjuvanki, ki sta se samostojno odločili za bivanje v
domu, ena zaradi nezmožnosti samostojnega življenja in slabšega zdravstvenega stanja,
druga predvsem zaradi osamljenosti, izrazili, da se v domu starejših dobro počutita, sta
zadovoljni z bivanjem in ne obžalujeta svoje odločitve. To ponovno potrjuje že prej
omenjeno raziskavo, da se v domu bolje počutijo tisti, ki so prišli na svojo lastno željo. Tudi
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Ramovš (2004) je mnenja, da kakovost življenja v domu lahko doživljajo tisti stanovalci, ki so
prišli v dom že pripravljeni ali pa sprejmejo življenje v domu v prvih tednih po prihodu vanj.
Na tem mestu najdem tudi povezavo med kategorijama Razlog za odhod v dom starejših in
Počutje v domu.
Intervjuvanec 3 o razlogu za prihod v dom: »Toku je pršlo, kaj pa vem … Poslali so me sem.«
Gospod (intervju 3) je bil nekoliko bolj redkobeseden in je zelo kratko in jedrnato odgovarjal
na moja vprašanja. Tudi glede razloga za prihod v dom. Iz njegovega odgovora in nadaljnjega
pogovora sklepam, da se za odhod v dom ni odločil po lastni volji »Se nisem nč odločval …«,
ampak je bilo to zanj nujno glede na zdravstveno stanje in pogoje v domačem okolju. Najbrž
ni bil več zmožen sam opravljati vsakdanjih del, pa tudi doma nima nikogar, ki bi lahko skrbel
zanj, kar sklepam iz omenjenega: »Sem sam, nikol nisem imu družine …« V dom za starejše je
najbrž prišel na predlog zdravnika in predlog svojcev. Tudi raziskave namreč kažejo, da se
stari ljudje večkrat odločijo za dom na prigovarjanje svojcev (Belič, v Hojnik-Zupanc, 1997).
Na tem mestu najdem tudi povezavo med kategorijama Razlog za odhod v dom starejših in
Socialne mreže (družina). Velik pomen za starega ima prav gotovo njegova družina, pa naj bo
to primarna ali sekundarna družina. To so ljudje, ki so staremu človeku najbolj blizu in na
katere se največkrat obrne, ko potrebuje pomoč. Če bližnji ne zmorejo pomagati staremu in
mu zadovoljiti njegovih potreb, se največkrat skupaj, po pogovorih in prigovarjanjih odločijo
za odhod starostnika v dom (Belič, v Hojnik-Zupanc, 1997).
Intervjuvanec 5: »… Ja, zdaj sem pa ene 10 let sam, hčerka … so sam za vikende hodil dol,
sem bil drgač sam, pa se nisem mogu več sam … Am … hrane kupvat … Ta drug sem še nekak.
Zadnje tri leta me je pa hrbtenica, sem bil tud operiran, invalidsko sem bil upokojen. Nisem
več mogu delat.«
Intervjuvanec 5 je zopet primer starostnika, ki je v dom prišel zaradi slabega zdravstvenega
stanja in posledične nesamostojnosti opravljanja vsakdanjih del. Doma ni imel nikogar, ki bi
mu lahko pomagal. Pri njemu je prav tako zaslediti, da je bil doma osamljen: »Pa sam sem
bil. Tam so kmetje … pa nimajo cajta za pogovort. Saj sem šu že mal na obisk.« Odločitev za v
dom je sprejel sam: »Saj sem že prej prošno dal, tri leta prej sem prošno dal za v dom, k sem
bil še dober, pa sem vedu, da bo enkrat pršlo do tega, ne ...«
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Intervjuvanka 6 je omenila: »Kap me je, vejš … Možganska. Polej nisem imela kam it, ne. Ne
morem se sama … kuhat pa tu … Tle mam pa za vse poskrbleno, ne …«
Podatki kažejo, da v zadnjem času pride veliko stanovalcev v dom neposredno iz bolnice. V
tem primeru človek niti nima druge možnosti, ker v domačem okolju ne more ostati, če
potrebuje redno zdravstveno nego (Belič, v Hojnik-Zupanc, 1997). Tudi omenjena gospa
(intervju 6) je morala v dom zaradi zdravstvenega stanja, saj ni bila zmožna opravljati
vsakdanjih opravil, prav tako ni imela nikogar, ki bi ji pri tem pomagal. Odločitev za dom ni
bila njena, vendar druge, bolj primerne rešitve zanjo ni bilo.
Vsak posameznik ima svojo edinstveno izkušnjo s prihodom v dom starejših občanov. Vsem
intervjuvancem je skupno to, da je glavni razlog za prihod v dom zdravstveno stanje oziroma
bolezen ter osamljenost. Vsem je skupno tudi to, da nimajo ob sebi nikogar, ki bi jim lahko v
domačem okolju nudil stalno pomoč in nego. Tukaj želim poudariti pomen socialnih mrež za
starostnika, ki nudijo staremu človeku največ opore in pomoči, ko ju tudi potrebuje.
Neformalno socialno mrežo starostnikov sestavljajo družina, sorodniki, prijatelji, sosedje
(Miloševič Arnold, 2009). Na tem mestu lahko povežem kategoriji Razlogi za odhod v dom in
Socialne mreže.
V primerih, ko neformalno socialno omrežje ne zadošča, mora starejši poseči po
formaliziranih oblikah pomoči (Hlebec, 2003). To sem ugotovila tudi preko pogovorov z
intervjuvanci. Dom za starejše občane je za njih postal edina rešitev, saj jim svojci, družina in
drugi bližnji niso mogli več pomagati in za njih skrbeti.
V tem delu bi izpostavila tudi to, da je pet intervjuvancev domačinov, torej bivajo v domu
starejših, v svojem rojstnem kraju. En intervjuvanec ni domačin, vendar so bo kmalu tudi on
preselil v dom starejših, ki je najbližji njegovemu rojstnemu kraju: »Ja … saj bi šel u Grosuple,
pa ni blo prostora, ne … Ja, tam bom več ludi poznou. Bo več družbe, ne, pa recimo tam je
balinanje, ne, je balin plac notr.« Iz omenjenega lahko sklepam, da starim zelo veliko pomeni
to, da starost preživijo v svojem domačem kraju, med ljudmi, ki jih poznajo. Tako imajo tudi
več možnosti za redne stike z njimi pomembnimi ljudmi.

Dom starejših občanov Loški potok je manjši dom, ima 60 stanovalcev, kar ustreza
standardom normalizacije pri oskrbi starih ljudi. »Gradijo se ustanove za različne potrebe
oskrbe starejših za 20 do 80 oseb. V teh ustanovah je uporabnik prepoznaven, ima svoje ime,
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svoj življenjski prostor, ki zadovoljuje tako potrebo po intimnosti in zasebnosti kot tudi po
socialnem druženju v manjši, prepoznavni skupini« (Imperl, 2010, str. 110). Za potrebo po
intimnosti in zasebnosti je dobro poskrbljeno, saj večina intervjuvancev biva v enoposteljni
sobi, s sanitarijami, le dva intervjuvanca bivata v dvoposteljni sobi. V nadaljevanju več o
počutju starostnikov, ki bivajo v omenjenem domu.

2.4.2 Počutje starostnikov v domu starejših

»Dom za starejše občane je zavod, v katerem nekateri stari ljudje preživijo zadnje obdobje
svojega življenja. Lahko ga sprejmejo kot veliko breme ali kot najboljšo rešitev za svojo
življenjsko situacijo. Od človeka samega, njegovih svojcev in prijateljev ter domskega osebja
je odvisno, ali bo postal dom za starejše občane zgolj zavod ali tretji dom« (Belič, v HojnikZupanc, 1997, str. 134).
Zanimalo me je mnenje starostnikov o tem, kako se počutijo v domu starejših, ali so sprejeli
dom starejših kot svoj tretji dom, kdo jim je pri tem pomagal, stal ob strani itd.

V tematsko področje Počutje starostnikov v domu starejših so združene naslednje kode:
zadovoljstvo/nezadovoljstvo, »najboljša rešitev«, dolgčas, boljše počutje doma, sprememba,
»nič nam ne manjka«, upoštevanje želja.

Našla sem tudi povezave med kategorijami oziroma med omenjenimi tematskimi sklopi. S
kategorijo Počutje starostnikov v domu starejših so povezane naslednje kategorije oz.
tematski sklopi:
Socialne mreže (odnos s sostanovalci, družino, osebjem)
Razlog za odhod v dom starejših
Aktivnosti v domu

V glavnem so intervjuvanci izpostavili, da so zadovoljni z bivanjem v domu, da je za njih
dobro poskrbljeno in da se dobro počutijo. Dve intervjuvanki sta rekli, da se zelo dobro
počutita in sta zelo zadovoljni. Le dve intervjuvanki sta omenili, da se ne počutita dobro,
vendar sta v nadaljevanju izpostavili, da je to najboljša rešitev za njuno situacijo in da jim v
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domu »nič ne manjka«. To kaže, da so vsi intervjuvanci sprejeli nov način življenja. Požarnik
(1981) pravi, da se večina starih ljudi prilagodi na dom že po dokaj kratkem času. Raziskave
namreč kažejo, da se po treh mesecih že zelo poveča število tistih, ki so zadovoljni v domu,
čeprav so šli nekateri vanj z odporom in strahom.
Intervjuvanka 1 je na moje vprašanje glede počutja v domu odgovorila: »Prou dobru ne …«
Ko sem jo vprašala, zakaj oz. kaj bi spremenila, da bi se boljše počutila, je odgovorila: »Ja,
imela bi dosti za povedat … Tle je bil en sosed, en moški, je imu kasete, veste, kaj se prav
kasete, je tolku do enajstih zvečer. Jst sem pršla drgačina v dom. Zdaj se pa vsa tresem.«
Kot razlog za svoje »ne prav dobro« počutje gospa omeni sostanovalca, ki povzroča nemir v
sosednji sobi. Pravi tudi, da se je spremenila s prihodom v dom in za to prav tako krivi
svojega sostanovalca. Strinjam se s tem, da je počutje odvisno tudi od razumevanja s
sostanovalci, saj se dnevno srečujejo, opravljajo skupne aktivnosti, vendar menim, da je v
večji meri počutje odvisno od posameznika in njegove zmožnosti prilagoditve na novo okolje.
Prav to pa je pri starem človeku včasih zelo težko, saj gre za veliko življenjsko spremembo.
Raziskave namreč kažejo, da stanovalci pričakujejo, da bodo v domu živeli zasebno in
avtonomno, kot so bili to navajeni v svojem domu. Zaradi tega svoje pozornosti ne usmerjajo
v lastno osebnost, temveč v iskanje motenj zunaj sebe, saj želijo na ta način zaščititi svojo
individualnost (Belič, v Hojnik-Zupanc, 1997). V tem delu najdem izrazito povezavo med
kategorijama Počutje v domu in Socialne mreže (odnos s sostanovalci).
Gospa (intervju 1) je glede svojega počutja v domu še omenila: »Ja, doma b blo bule, da b blo
zmeraj toku, k je blu. Al bomo zmeraj stari, ne boš mogu zmeraj sam, zdravje ne dopušča. Ja,
zdaj ne b mogla bit nikjer skoraj drugje kot tle.«
Omenjeno kaže na to, da se je gospa sprijaznila z bivanjem v domu in le-to izpostavi kot
najboljšo rešitev za njeno situacijo.
V tem delu bi dodala še pesem, ki jo je intervjuvanka (1) sama sestavila (svoj prosti čas
namenja tudi sestavljanju pesmi) in kaže njen odnos do odhoda iz domačega okolja v dom
starejših občanov. Gospa je tekom intervjuja zapela pesem:
»Oh, kako je dolga dolga pot, s Hriba pa do doma.
Cesta dolga je tako, da ne morem več na njo, da ne morem več na njo, na to dolgo dolgo pot.
Hiša moja je zaprta, več ne vidim svojga vrta, v vrtu rožic zdaj več ni, le kopriva mi zori.
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Ko boš kopriva dozorela, te mrzla zima bo objela, odeja snežna te pokrila, da pod njo se boš
spočila.
Ko pa prišla bo pomlad, te objel bo sonček zlat, korenina se bo razpognala in spet boš v vrtu
kraljevala. Saj rožce vzele so slovo, zdaj v vrtu jih več ne bo.«

Pesem je nekoliko otožna, saj govori o tem, da je njen dom zapuščen, da ne more več
domov. V tej pesmi začutim hrepenenje po lastnem domu in življenju v njem.
Podobno počutje sem zasledila pri intervjuvanki 6. Prav tako na začetku omeni, da ni povsem
zadovoljna z bivanjem v domu, vendar nakaže, da je to njena najboljša rešitev. Gospa bi si
zelo želela ostati doma, vendar se zaveda, da v tej situaciji ni možno:
Intervjuvanka 6: »Pa če b bla vredu, b šla prec ven, pa kaj čš, če si bolan … ja … blaženo
zdravje … Domu b šla, pa toku, kokr sem bla prej. Vse pride …, veš ni toku.« Poleg tega omeni,
da je v domu dobro: »Drgač me hči vse opere, zrihta.«
Gospa (intervju 6) se zaveda, da doma ne bi mogla živeti, saj potrebuje stalno nego in
pomoč. V domu se dobro počuti, saj ima vse, kar potrebuje. V tem delu zasledim tudi velik
pomen neformalne mreže, to je hči, ki ji pomaga pri osebni negi. Tudi raziskave namreč
kažejo, da stanovalci najtežje sprejmejo nove prostore, tuje ljudi in odvisnost od osebja
(Belič, v Hojnik-Zupanc, 1997). Najbrž se stanovalci lažje prilagodijo na novo okolje, če jim
sprva pomagajo svojci. Hči jo tudi odpelje k njej domov za kakšen teden: »Pol čez en tedn
bom šla pa u Kamnik … Ja, bolše je, kot tle bt ne …«
Za stare ljudi je v domu dobro poskrbljeno glede materialnih potreb: za hrano, obleko,
čistočo, bivanje. Tudi intervjuvanka 6 izpostavi: »Pojsla je fina, problačjo jo … Tle mam pa za
vse poskrbleno, ne.« Vendar to za stare ljudi, ki bivajo v domu, ne pomeni vedno le ugodja,
kajti mnogi si želijo predvsem zadovoljiti tudi nematerialne potrebe, predvsem po
medčloveški povezanosti in tesnih medčloveških odnosih (Postružnik, 2000). To je zaslediti
tudi pri intervjuvanki 6: »Pridejo, pa gredo pol, noben noče bt tle … Drgač je pa kar, saj je kar
finu … mal je dolgčas.« V tem delu najdem povezavo s kategorijama Počutje v domu in
Socialne mreže (družina).
Tudi pri intervjuvancu 3 zasledim hrepenenje po domu: »Najlepše je doma bit …« Čeprav
meni, da je v domu starejših dobro: »Saj nam nč ne manka. Je vredu.« V tem primeru
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ponovno opazim, da je življenje v domu velika osebna sprememba za starega človeka.
Čeprav jim »nič ne manjka«, v smislu zadovoljevanja materialnih potreb, vseeno niso povsem
zadovoljni, ni več tako kot prej. Življenje v domu je drugačno, saj poteka po določenem redu,
ta pa zahteva od starega človeka ogromno prilagajanja (Postružnik, 2000).
Pri gospodu (intervju 3) sem zasledila izrazito željo po zadovoljevanju nematerialnih potreb,
predvsem po rednih stikih in odnosih z njemu pomembnimi ljudmi. Gospod je tekom
intervjuja večkrat izjavil: »Pridejo pa gredo.« Ko pride star človek v dom za starejše, izgubi
stik s svojim prejšnjim okoljem, kjer je živel. Obiski svojcev niso tako pogosti in z njimi ni več
v stalnem odnosu (Postružnik, 2000).
Intervjuvanka 2 in intervjuvanka 4 sta izpostavili veliko zadovoljstvo z bivanjem v domu
starejših občanov. Pri njiju je zanimivo to, da sta se obe samostojno odločili za bivanje v
domu in sta s svojo odločitvijo zadovoljni. Tu najdem povezavo s kategorijo Razlog za odhod
v dom. O tem sem pisala že v prejšnjem poglavju.
Obe gospe sta tudi izrazito pozitivno naravnani. »Pozitivno razpoloženje zelo dobro vpliva na
človekovo počutje in zdravje. Dobro razpoloženje prenašamo tudi na ljudi v bližini« (Belič, v
Hojnik-Zupanc, 1997, str. 132).
Intervjuvanka 2: »Jst sem zelu zadovolna. Z vsemi: s kuhinjo, z osebjem. Ja, sama sem se
odločila, da grem v dom in sem zadovoljna. Me je pa … am… koku bi ti povedala …, da sem
kar prijetno presenečena, ne. Da mi odgovarja na vseh področjih. Imam postrežbo, kar se tiče
nege …, imam dobre sorodnike. Nečakinja me hodi vsake štirinajst dni umit, me zrihta.«
Pri intervjuvanki 2 opažam, da ima zelo dobro zadovoljene, poleg materialnih potreb, tudi
nematerialne potrebe, predvsem po dobrih odnosih s svojci. Prav to najbrž tudi prispeva k
njenemu dobremu počutju v domu starejših. Belič (1997, v Hojnik Zupanc, 1997) meni, da
staremu človeku lahko veliko pomagajo svojci, ki mu stojijo ob strani in redno prihajajo na
obiske. Med svojci namreč obstaja najtesnejša čustvena vez. Zopet lahko izpostavim
povezavo med kategorijama Počutje v domu in Socialne mreže ter pomen le-teh za starega
človeka.
Intervjuvanka 4: Na moje vprašaje o zadovoljstvu v domu je odgovorila: »Ja, zelo … drgač
imaš pa pr roki, vse … maš zdravnika, ponoči sestro pokličeš, če ti treba. V redu in osebje je v
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redu …« Gospa se dobro počuti v domu tudi zato, ker je še povsem samostojna: »Ja, se dam
še sama vse. Če pa je kej tazga, pravjo: »Vi sam povejte, sam povejte.««
Gospa (intervju 4) je izpostavila, da imajo v domu tudi dobro hrano: »Je vredi, odvisno tud od
kuharja … Pa jst sem v odboru.« Stanovalci imajo tudi možnost izraziti svoje mnenje, kajti
gospa je v odboru za prehrano, kjer predlagajo želje in dajo pobude s strani stanovalcev: »Ja,
v kuhni … Vsako sredo po kosilu imamo sestank, am … povedo jedilnik za naprej, pa damo
kake pripombe, pa včasih se uresničjo, včasih pa tudi ne.«
Pomembno se mi zdi, da osebje upošteva stare, spoštuje njihovo mnenje, saj le-to veliko
pripomore k dobremu počutju življenja v domu. Stari se na ta način počutijo sprejete in
varne, kar je ena izmed osnovnih potreb človeka. V tem delu vidim tudi vlogo socialnega
pedagoga, ki naj bi stare spodbujal k aktivni udeležbi v domsko življenje. Lastno odločanje
stanovalca pomeni njegovo sodelovanje pri iskanju alternativ in izbiri rešitev za določanje
njegovega vsakdana. Vsak človek namreč potrebuje občutek nadzora nad svojim življenjem
(Mali, 2004).
Obe gospe (intervju 2 in intervju 4) izpostavita tudi to, da v domu vedno pripravijo nekaj
posebnega za različne praznike in jim to veliko pomeni: »Če imaš rojstni dan, dobiš tudi
častitko, ne pozabjo to. Pa dobimo kaj za 8. marc, rožco, pa napisano zgoraj. Ne pozabjo. Pa
za veliko noč bo šunka narezana.« »… za vse praznike, zmeraj se pozna, v kuhnji, dajo bolše
jest … Recimo dan žena, za veliko noč, za božič, valentinovo … Z vse poskrbijo. Smo zadovolni,
da se spomnijo. Čeprov mi marsikaj včasih nismo praznoval.«
Menim, da starim v domu veliko pomeni to, da na kakršen koli način spremenijo vsakdan, se
spomnijo praznikov. Na ta način se ohranja normalizacija življenja v domu, to pomeni, da
uvedemo domačnost, oseben stik. Navadno gre za na videz majhne aktivnosti, ki pa lahko
veliko prispevajo k dobremu počutju stanovalcev. To je tudi značilnost socialno usmerjenih
institucij (Mali, 2008). Tu gre za povezavo s kategorijama Počutje v domu in Socialne mreže
(osebje). Tudi na tem mestu bi lahko socialni pedagog veliko pripomogel k ustvarjanju
pozitivnega vzdušja v domu starejših.
Intervjuvanec 5 prav tako omeni, da se v domu starejših dobro počuti: »Je dobro, tle je lepo,
ne.«
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Kljub temu, da je v veliki meri od vsakega posameznika odvisno, kako se prilagodi na nov
način življenja, bivanja v domu starejših, sem v tem delu prišla do spoznanja, da tudi v veliki
meri vplivajo na socialne mreže starostnika, ki so predvsem njegovi svojci, sostanovalci in
osebje. Stari v domu potrebujejo predvsem veliko čustvene in instrumentalne opore,
predvsem pa zadovoljevanje potreb po temeljnem medosebnem odnosu. Kar polovica
intervjuvancev je namreč večkrat omenila: »Pridejo pa gredo.« Eden izmed intervjuvancev je
v najinem pogovoru omenil kar trikrat. To dejstvo kaže, kako stari v domu hrepenijo po
rednih stikih in medosebnih odnosih.

2.4.3 Aktivnosti v domu starejših

Življenje v domu starejših ima svoj dnevni ritem, ki ga določajo dnevni obroki: zajtrk, kosilo in
večerja. Čas med obroki običajno zapolnijo z različnimi dejavnostmi, kot na primer:
fizioterapija oz. prilagojena telovadba, delovna terapija, ki obsega različne vrste ročnih del.
Veliko domov uvaja v svoj tedenski ritem tudi skupine za samopomoč, mesečno praznujejo
rojstne dneve, organizirajo verske obrede. Čez leto pa se zvrstijo tudi druge dejavnosti:
kulturne prireditve, izleti, pikniki, srečanja s svojci itd. (Belič, v Hojnik-Zupanc, 1997).
V raziskavi sem želela izvedeti, kako stari preživljajo svoj čas v domu, katerih aktivnosti se
udeležujejo, kaj radi delajo, s kom se povezujejo, kaj jim popestri njihov vsakdan.
V tematsko področje Aktivnosti v domu starejših so združene naslednje kode: dopoldanske
aktivnosti, druženje, petje, molitve, počitek, branje, sprehod, dogodki v domu.
S kategorijo Aktivnosti v domu starejših so povezane naslednje kategorije oz. tematski sklopi:
Socialne mreže (odnosi s sostanovalci, odnosi z osebjem)
Počutje v domu
Vključevanje in povezovanje z okolico
Razlog za odhod v dom starejših
Vsi intervjuvanci so izpostavili, da so radi v svoji sobi in počivajo. Nekateri berejo knjige,
poslušajo radio in gledajo televizijo. Tu gre predvsem za bolj pasivne oblike preživljanja
prostega časa. Veliko starih si namreč želi predvsem miru. Mislim, da ni nič narobe s tem, da
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imajo stari ljudje nekoliko več počitka, saj gre za obdobje, ko upadajo psihofizične
sposobnosti, pogosto stare pesti tudi bolezen. Vendar hkrati menim, da bi morali biti
zaposleni v domu pozorni na to, da posamezniki nimajo preveč počitka, saj to vodi v
pasivnost, posledično tudi osamljenost in slabšo kakovost življenja.
Intervjuvanka 1: »Po kosilu pa spet na posle, pa spet na posle.«
Intervjuvanka 2: »Drgač pa rad počivamo.«
Pri intervjuvancu 3 sem zasledila nekoliko večjo pasivnost: »Sedimo, ležimo, spimo, jemo …«
Prav tako je v nadaljevanju pogovora omenjal zelo redko vključenost v aktivnosti znotraj
doma. Menim, da bi bilo potrebno stare več spodbujati k udeležbi na različnih aktivnostih,
zato se mi zdi najbolj primeren individualen pristop in pogovor s posamezniki. Tudi
Postružnik (2000) je mnenja, da bi si morali zaposleni v domu večkrat vzeti čas za pogovor, za
poslušanje. Na žalost pa imajo strokovni delavci premalo časa za neformalne pogovore s
stanovalci doma.
Intervjuvanka 4: »Polej k z zajtrka pridem, sem pridem (op. pokaže sobo) pa kej prečitam. Po
kosilu gremo mal na počitek. Po večerji pa kej televizijo, včasih dam radio.«
Intervjuvanec 5: »In … potem pa knjige berem. Popoldne, po kosilu, če mi rata, zaspim za
kakšne pol ure, ne. Najbol se najdem v miru, pa v knjigah. V knjigah najbl mir najdem, ne.«
Intervjuvanka 6: »Pol grem pa u sobo, jst se najraj uležem.«
Vsi intervjuvanci so omenili tudi druženje in petje pesmi. Prišla sem do ugotovitve, da starim
zelo veliko pomeni petje pesmi. Menim, da to izhaja še iz njihovih mladih dni, ko so se po
vaseh veliko družili in skupaj prepevali. Tu najdem tudi povezavo med kategorijama
Aktivnosti v domu in Socialne mreže (odnosi s sostanovalci). V domu se sostanovalci družijo
in tudi skupaj zapojejo kakšno pesem, imajo pevski zbor in tedensko pevske vaje:
Intervjuvanka 6: »Sem bla na pevskih.«
Zanimiva je intervjuvanka 1, ki pri svojih 92 letih sestavlja pesmi: »Eno sem zložila tle, kar
sem v domu.« Tekom pogovora mi je zapela eno pesem in recitirala tri pesmi. Bila sem
navdušena nad njeno izvirnostjo, besednim zakladom in ustvarjalnostjo. Vlogo socialnega
pedagoga vidim tudi v tem, da odkriva potenciale starostnikov in jim omogoča, da se izkažejo
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na področjih, kjer so dobri ter s tem pripomore k dvigu samozavesti in samopodobe starega
človeka.
Intervjuvanka 1: »Prej sem hodila u čajno sobo dostkrat od tam, pa sem kaj zapela. Zdaj pa
nč dosti. Pa ne vem, včasih sem zapela pa so zapeli zraven, zdaj ni pa več toku. Pol grem pa u
sobo.«
Gospa (intervju 1) opozori na to, da se je v domu nekaj spremenilo, saj so včasih več peli.
Intervjuvanka 2 prav tako omeni ta problem, ki pa ga povezuje s tem, da so nekatere
sostanovalke, ki so včasih pele, že umrle: »… včasih smo kej zapeli, zdaj pa mankajo ženske,
k so umrle.« V tem delu je ponovno zaslediti neposredno povezavo med kategorijama
Aktivnosti v domu in Socialne mreže (odnosi s sostanovalci), saj je vključevanje starostnikov v
različne aktivnosti v domu odvisno od vključenosti ostalih sostanovalcev. Če stari nimajo
družbe za skupne aktivnosti, se raje umaknejo v svojo sobo.
Intervjuvanec 5 prav tako opozori na to in pravi, da ni več toliko petja zaradi slabšega
zdravstvenega stanja nekaterih stanovalcev, ki so bili pobudniki za petje: »Midva sva bla
taglavna in smo pel skup, pa zutraj smo tle začel pet, ne, pa pred kosilam smo se zbral, pa
smo pel zmeraj, ne …«
Intervjuvanka 2: »Pa kokr je … mal se razgovarjamo … ja, o starh časih. Problematika so stari
časi. Ja … Tista je naša himna ... Zabučale gore … S srcem pojem.«
Stari ljudje se zelo radi pogovarjajo tudi o časih, ko so bili mladi, obujajo spomine in z
navdušenjem pripovedujejo življenjske dogodke. To sem doživela tudi sama, saj sem kot
prostovoljka v domu starejših slišala že veliko zgodb iz preteklosti starih ljudi. Vedno znova
sem presenečena, s kakšnim navdušenjem pripovedujejo stari o svoji preteklosti. S tem ko se
spominjajo svoje preteklosti, predajajo tudi svoje življenjske izkušnje in spoznanja, predvsem
so veseli, da jih lahko posredujejo mlajšim generacijam. Ramovš (2003) je namreč mnenja,
da je ena izmed potreb starostnikov tudi potreba po predajanju življenjskih izkušenj in
spoznanj mladi in srednji generaciji. Zato se mi zdi pomembno, da socialni pedagog v domu
starejših ustvarja priložnosti za predajanje izkušenj mlajšim generacijam, predvsem v obliki
medgeneracijskih skupin.
Intervjuvanec 3, za katerega sem že omenila, da se zelo redko vključi v aktivnosti in dogodke
in se večinoma predaja pasivnosti, mi z navdušenjem pove, da se je udeležil dogodka, ko je
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prišel pevski zbor v dom: »Ja, sem šel. So bli nekje iz Ribnce, pa so igral, mladi so bli.« Tu
najdem povezavo med kategorijama Aktivnosti v domu in Vključevanje in povezovanje z
okolico. V domske aktivnosti se namreč večkrat vključijo tudi ljudje iz bližnje okolice, katerih
so stari še posebej veseli. Intervjuvanec 3 pove tudi, da se je imel lepo: »Fajn je, ko pridejo.«
To mi znova dokazuje, da nekateri starostniki potrebujejo več spodbude in ko se pustijo
prepričati, jim je všeč ter se imajo lepo.
Intervjuvanka 4: »Tam se vsedemo, tam okol, polej grem pa okol dva v družbo dolej …«
Gospa pripoveduje o skupnem druženju v avli. Na splošno gre za zelo družabno gospo, ki ima
veliko stikov z različnimi ljudmi: od svojcev, prijateljev, do prostovoljcev in se udeležuje
veliko aktivnosti v domu. Tudi njen razlog za prihod v dom je bil potreba po druženju,
osebnem odnosu z ljudmi, saj je bila doma sama in precej osamljena. Tu najdem povezavo
med kategorijama Aktivnosti v domu in Razlogi za odhod v dom.
Kar polovica intervjuvancev na visoko mesto svojih vrednot postavlja molitev in skrb za
duhovno življenje v domu.
Intervjuvanka 1: »Saj maša je pa tle. Grem z vozičkam. Zdaj je bla vsak drug petek, zdaj pa
vsak petek ob 9-ih. Pa molim. Molm pa zutraj, dns nism še nč. Vsak dan zjutraj molm pa
zvečer.«
Intervjuvanka 2: »Zutraj vstanemo, pol se mal sprehodmo, polej gremo na zajtrk, v jedilnico.
Polej pridemo gor, imamo pa molitveno skupino, vsak dan. Vsak dan molmo, tle se zberemo,
enih osem, devet nas je in molmo vsak dan.« V tem primeru jih skupna molitev tudi
povezuje, na nek način gre za obliko skupnega druženja in povezovanja. »… Ja, župnik pride.
Imamo mašo. Pa spovedval bodo. Kar se tiče verskega živlenja, je urejeno. Dvakrat ne mesc je
maša. In smo zelu zadovolni, da nam je tu omogočeno. Stari ludje smo verni, ne.« Gospa
izpostavi velik pomen vere za njihovo življenje.
Požarnik (1981) pravi, da je pri starih ljudeh zelo pomembna tudi verska dejavnost. Vernost
namreč pri starih krepi občutek pripadnosti neki skupini in jim zmanjšuje in lajša
osamljenost. Ljudje s starostjo vedno več molijo tudi doma in berejo verska glasila.
Ostale aktivnosti so odvisne od vsakega posameznika, vsak se raje udeleži dejavnosti, ki
ustrezajo njemu. Nekateri so tako precej aktivni, spet drugi raje počivajo in se predajajo
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pasivnemu preživljanju prostega časa. Osebje spodbuja stare k čim večji aktivnosti in
udeležbi na različnih dogodkih, dejavnostih.
Intervjuvanci različno preživljajo čas, zato bom za vsakega posebej predstavila, katerih
aktivnosti se udeležuje in katerih ne.

Intervjuvanka 1: »Polej dopolde, al je kakšna telovadba al je petje al čakaš k naj nč …« Tukaj
ponovno opazim, kako zelo pomembno je, da osebje spodbudi starega človeka in
individualno pristopi k njemu. Vsak dan je v dopoldanskem času v domu telovadba, vendar
se je mnogo starih ne udeleži, če jih zaposleni ne pridejo poklicat. Tu najdem tudi povezavo
med kategorijama Aktivnosti v domu in Socialne mreže (osebje), saj je večkrat pomembno,
da osebje spodbudi stare, da se vključijo v različne dejavnosti.
Intervjuvanka 2: »Pa pol so, kdr so kšne prireditve, gremo na prireditve. Gor, v dvorano. Pol
eni gredo na telovadbo, jst ne grem. Jst hodm sama. Zvečer telovadm, imam svojo …, svoje
tiste … vaje.«
Intervjuvanec 3: »Grem ven, pred dom. Včasih grem kšnga pokadit. Pa mal okol, na kšn
sprehod. Ja, sem šel mal … So pršli …, al pridejo pa odidejo …« Gospod ponovno izrazi
potrebo po stalnem medosebnem odnosu.
Intervjuvanka 4 se udeležuje različnih aktivnosti in dogodkov v domu: »Zadnič smo imel
tombolo … Pa smo bli tam, v čajni kuhni. Pa so ble srečke … Unu je blo tudi … Za ročne
spretnosti …, ne. Vsak tork je blo zutraj … dve uri. Pa zdej tudi ni več. Ne vem, kok to. Ne vem,
kaj je zdaj, da ni.«
Menim, da stari ljudje potrebujejo stalnost (tudi pri vsakdanjih aktivnostih), saj jim to prinaša
gotovost in varnost ter dobro počutje.
Intervjuvanka 4 : »Ja. Se rada udeležim. Pa včeraj ni blo kavice …, k je vsako sredo. Ja, ja.
Kumej smo čakali, da gremo na kavico …«
Intervjuvanec 5: »… potem pa telovadm ene tri četrt ure. Popoldne grem pa u telovadnco, ne.
Grem pa v telovadnco … pa dviganje uteži, pa hoja po tekočm traku, ne.«
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Gospod (intervju 5) je ohranil aktiven način življenja, saj se je celo življenje ukvarjal s
športom: »Ja, ko sem bil mlad, v mladosti, recimo …, sem se s športom ukvarjal.« Telovadba
mu veliko pomeni. Zaradi zdravstvenih težav je moral opustiti določene aktivnosti:
»Ja, se udeležujem, ne. Od začetka sem se, sem bil zlo aktiven, k sem bil …, k sem zdrav bil.
Pol so mi pa apaurine ukinli, nisem mogu pa … sem 14 kil shujšal, sploh nisem mogu nč več
jest, ne nč.« Ja, sem bil dol, pa me je tud … am … ena pršla za plesat, sem reku, pa ne morem,
k se takoj zadiham, ne. Toku, da ne gre, ne gre … Ja, se udeležujem, ne. Od začetka sem se,
sem bil zlo aktiven, k sem bil …, k sem zdrav bil.«
Vključevanje v različne aktivnosti in dogodke je tako močno povezano s počutjem starostnika
in njegovim zdravstvenim stanjem. Tu najdem povezavo med kategorijama Aktivnosti v
domu in Počutje starostnikov v domu. Tisti, ki so zdravi in se dobro počutijo, se več
vključujejo v različne aktivnosti, sodelujejo v krožkih, se več družijo s sostanovalci.
Intervjuvanka 6: »Saj vidš …, nč … saj nočem jit nkamor. Nč, dol grem, v avlo.«
Posebej bi poudarila, kar sem opazila pri tej gospe (intervju 6). In sicer, v domu starejših
pogreša opravljanje vsakdanjih del, kar je počela doma. Tekom najinega pogovora sem
zasledila, da je precej pasivna, redko se udeleži kakšnih aktivnosti in dogodkov:
»Nč, saj vidš …, prej sem vse, k sem bla doma …, včasih sem pa vse nardila, sem spekla potic,
al pa pecivo …, zdaj je pa konc.«
»V domu odpade tudi samostojna skrb za pripravo hrane in še za nekatera druga vsakdanja
opravila, ki staremu človeku dajejo smisel in občutek potrebnosti. Star človek ima v domu
naenkrat veliko prostega časa, kar pri nekaterih stanovalcih preide v brezdelje in pasivnost
ter jim daje občutek negotovosti« (Postružnik, 2000, str. 339). Tudi v tem delu vidim veliko
vlogo socialnega pedagoga, ki naj bi, po mojem mnenju, v sodelovanju z zaposlenimi
ustvarjal priložnosti za stare ljudi, da opravljajo tudi dejavnosti, pri katerih se bodo stari
počutili koristne, pomembne in bodo v opravilih videli smisel.

V okviru rednih dejavnosti v domu organizirajo različne aktivnosti za zadovoljevanje
nematerialnih potreb stanovalcev (pevske vaje, molitvena skupina, ročne spretnosti, skupno
druženje, tombola itd.). Od vsakega posameznika je odvisno, ali se bo udeležil ali se bo
predajal pasivnemu bivanju v domu. Opazila sem predvsem pri intervjuvanki 2 in
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intervjuvanki 4, da sta precej aktivni, družabni, pozitivno naravnani, kar veliko prispeva k
zadovoljstvu in druženju ter aktivni udeležbi na dogodkih. Spet drugi se raje družijo skupaj s
sostanovalci, kot na primer intervjuvanka 1. Intervjuvanca 3 in 6 sta izrazito bolj zaprta vase
in menim, da potrebujeta nekoliko več spodbude. Intervjuvanec 5 pa je zadovoljen s tem, da
lahko telovadi, bere knjige, žal mu večkrat zdravstveno stanje onemogoča sodelovanje pri
določenih aktivnostih in udeležbi na dogodkih. Ko je bil zdrav, je bil precej bolj aktiven. Vse
dejavnosti in aktivnosti znotraj doma pa stare med seboj povezujejo in jim omogočajo
širjenje in krepitev socialnih mrež, saj so le-te pomemben del kakovostnega bivanja v domu
starejših.

2.4.4 Socialne mreže starostnikov

»S prihodom v dom izgubi star človek svoje dotedanje socialne stike z družino, sosedi,
prijatelji in znanci, saj se pozneje omejijo le na občasne, čedalje redkejše obiske. Stanovalci
doma so tako osiromašeni za temeljni medčloveški odnos, ki ga lahko uresničujejo le v
primarni družini, v manjši skupini. To jih potiska v pasivnost in jim daje občutek nekoristnosti
in nepotrebnosti« (Postružnik, 2000). Za kakovostno življenje v starosti pa je med drugim
zelo pomembna povezanost z drugimi ljudmi. Nagnjenost k medsebojnim stikom je namreč
izvirna, prvobitna potreba vsakega človeka. Če želi in hoče obstajati kot človek, potem
vsakdo potrebuje možnost, da je v stiku z drugimi ljudmi. Potreba po stalnem in
poglobljenem medčloveškem odnosu je temeljna in spremlja vsakega človeka v vseh njegovih
življenjskih obdobjih (Kladnik, 1999).
Z raziskavo sem želela ugotoviti, katere so socialne mreže starostnikov, ki bivajo v domu
starejših. Zanimalo me je, s kom imajo stari stike, s kom se povezujejo in družijo, v kolikšni
meri so uspeli ohraniti stike s pomembnimi ljudmi. Še prav posebej sem se osredotočila na
pomen in doživljanje odnosov z družino, sostanovalci, prijatelji in osebjem.
V tematsko področje Socialne mreže starostnikov so združene naslednje kode: družina
(otroci, nečaki, vnuki, pravnuki, bratje, sestre, snaha), prijatelji, sosedje, vaščani.
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S kategorijo Socialne mreže starostnikov so povezane naslednje kategorije oz. tematski
sklopi:
Razlogi za odhod v dom starejših
Počutje starostnikov v domu starejših
Aktivnosti v domu
Ocena pogostosti socialnih stikov
Želje starostnikov
Vključevanje in povezovanje z okolico
Z omenjenim tematskim sklopom Socialne mreže starostnikov so povezane prav vse
kategorije oz. tematski sklopi. Nekatere povezave sem predstavila že v prejšnjih poglavjih
(povezava z Razlogi za odhod v dom, s Počutjem starostnikov v domu, z Aktivnostmi v domu,
Vključevanje in povezovanje z okolico), ostale pa bom predstavila v nadaljevanju. Vse
omenjene povezave dokazujejo pomembnost socialnih mrež za starostnikovo življenje.
Na podlagi intervjujev s starostniki sem ugotovila, da njihovo socialno mrežo sestavljajo
predvsem družina in svojci. To so otroci, vnuki, pravnuki, nečaki, bratje, sestre, snahe. Štirje
intervjuvanci so ovdoveli, dva pa sta samska in nista nikoli imela zakonskega partnerja in
svojih otrok. Vsi intervjuvanci torej izpostavijo velik pomen družine in svojcev.
Intervjuvanka 2 izpostavi: »Mal se pogovarjamo … Povejo svoje doživljaje. Drgač pa … Vesela
sem jih … Vsakega sem vesela … Morem pa rečt, da sem navezana na sorodstvu. In sem
vesela k me upoštevajo in me hodjo obiskat, no.«
Z družino in svojci imajo stari tudi največ stikov, odnosi pa so globlji in čustveno bolj
intenzivni kot z ostalimi socialnimi mrežami. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) sta
mnenja, da je družina tudi pomemben vir socialne opore starostnikom, zlasti čustvene.
Na vprašanje s kom imajo še stike, kdo jih največkrat obišče v domu, so vsi omenili družinske
člane ali druge sorodnike. Le ena intervjuvanka je omenila tudi sosede, prijatelje, vaščane,
bivše paciente. Kasneje sem v pogovoru z intervjuvanci zasledila, da imata stike s prijatelji še
dve intervjuvanki, ostali so izpostavili, da so prijatelji že umrli ali pa zaradi njihove bolezni ne
morejo priti na obisk. Iz omenjenega torej lahko sklepam, da imajo starostniki v domu
manjšo socialno mrežo in manj stikov, velik pomen pa jim predstavlja družina in ostali svojci,
s katerimi so tesno povezani in imajo z njimi pogostejše stike. Marjanovič Umek in Zupančič
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(2004) sta prav tako mnenja, da je socialna mreža starostnikov, ki bivajo v domovih za
starejše, ožja in da poročajo o pogostejših občutkih osamljenosti kot starostniki, ki živijo
doma. Razlog za manj pogoste socialne stike in manjšo socialno mrežo starostnikov vidim
tudi v tem, da s starostjo ljudje zbolevajo, umirajo prijatelji, vrstniki.

Nekateri zaradi

oddaljenosti niso sposobni sami obiskati znanca v domu starejših.
V tem delu bi ponovno izpostavila, da je kar polovica intervjuvancev izrazila željo po stalnem,
konstantnem odnosu in rednih stikih. »Potreba po stalnem in poglobljenem medčloveškem
odnosu je v starosti več ali manj pri večini starih ljudi nezadovoljena« (Kladnik, 1999).
Intervjuvanka 6 pravi: »Pridejo, pa gredo pol, noben noče bt tle …«
Intervjuvanec 3: »Tako da pridejo, pa gredo.«
Intervjuvanka 1: »… pridejo, pa pridejo pa gredo, jst pa ostanem.«

Požarnik (1981) pravi, da se med bivanjem v domu ne zmanjša le pogostost stikov z ljudmi, s
katerimi so se srečevali prej, spremeni se tudi kakovost teh stikov. Tako na primer starejši
ljudje v domu praviloma ne morejo pripraviti prigrizka za obiskovalce in jih pogostiti, kakor
so delali pred tem v svojem gospodinjstvu in to jim jemlje občutek lastne veljave in
samostojnosti. Raziskave so namreč pokazale, da so stiki med stanovalci in svojci ter znanci
bolj površni. Vzrok je lahko v tem, da so stari v domovih bolj odmaknjeni od stvarnosti in
dogajanja v okolici.

V nadaljevanju bi se osredotočila na posamezne socialne mreže starostnikov in pomen le-teh
za starostnike, ki bivajo v domu.
2.4.4.1 Družina

Vsaka družina se sooči s starostjo in staranjem in vsaka družina to opravi na svoj, edinstven
način. Potrebno je novo razumevanje, dogovarjanje in skupno iskanje drobnih sprememb.
Družina na nek način varuje starega človeka, varuje temeljni občutek lastne vrednosti. V
podpori družine lahko star človek prepozna izkušnjo vezanosti, pripadnosti in spoštovanja
(Čačinovič Vogrinčič, 2000).
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Tekom pogovorov s starostniki sem ugotovila, da jim družina in sorodniki pomenijo zelo
veliko, saj se stari razveselijo njihovega obiska. Prav vsi imajo stike s svojimi bližnjimi: otroki,
vnuki, sestrami, brati, nečaki, snahami.
Tri intervjuvanke so izpostavile zelo pozitiven čustven odnos do sorodnikov.
Intervjuvanka 1: »… Jaku. Sem vesela.«
Intervjuvanka 2: »… imam dobre sorodnike.«
Intervjuvanka 4: »Kumej čakam, da pridejo.«

»Staremu človeku lahko veliko pomagajo svojci, ki mu stojijo ob strani pri sprejemu v dom in
redno prihajajo na obiske. Med svojci obstaja najtesnejša čustvena vez, zato je stanovalec
njihovega obiska vedno vesel in ga nestrpno pričakuje. Vsak obisk je dogodek in če je
zaželen, prinese še toliko več pozitivnega vzdušja« (Belič, 1997, v Hojnik-Zupanc, 1997, str.
132).
Družina ima za starega človeka pogosto velik pomen. Bodisi glede pomoči pri praktičnih
stvareh, kot je na primer osebna nega, gospodinjska opravila, kot tudi pri zadovoljevanju
potrebe po temeljnem človeškem odnosu in povezanosti. Omenjeno sem ugotovila tudi v
pogovorih s starostniki, ki bivajo v domu:
Intervjuvanka 1: »Imam dva sina. Eden k je tle doma, me pride skor vsak drug dan, ja. … pa
nč, kaj tazga se menmo, pa tle m sobo zrihtajo, pa rože zalivajo, pa tulej pobriše pa mal se
pomenva, pa je pa mini.« Na tem mestu najdem tudi povezavo med kategorijama Socialne
mreže in Ocena pogostosti socialnih stikov, saj intervjuvanka omeni, da ima pogoste obiske.
Intervjuvanka 4: »Največ me obišče hčerka. Ona je tukaj skoraj vsaki dan. Sin je pa deleč,
dolej u Lublani … Če pa hčerka pride, pa mi prnese.«
Intervjuvanka 6: »Hči me stušira, veš, me zrihta. Pol čez en tedn bom šla pa u Kamnik.«
Intervjuvanec 5: »Ja, to pride hčerka, ampak hčerka je tud bolna, ja … kdr ji rečem, pride, ne.
Kdr kaj rabm, pride. Toku k je dolga vožna, pa da bi sam na obisk pršla, tu pa ne. Se imava zlo
rada. Ja nč posebnega, pogovarjamo se, pa si po telefonu že vse povemo, pol pa gremo bl v
potankosti pogovort se kej. Pa da mi povejo kej mal svoje probleme, jst pa svoje, ne.
Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da so odrasli otroci za starostnika pomemben
socialni kontekst vzajemne opore in intimnosti, kar kažejo tudi zgornji primeri.
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Cicirelli (1989, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) pravi, da so v odnosih med sorojenci
najtesnejši odnosi med sestrami, ki so pomemben vir socialne opore, zlasti čustvene. Več
stikov s sorojenci imajo ovdoveli in samski starostniki (Connidic in Campbell, 1995, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004), kar velja tudi za intervjuvanko 2: »Ena sestra me pride
vsak drug dan, pol pridejo še druge sestre. Mal se pogovarjamo … povejo svoje doživljaje.
Drgač pa … Vesela sem jih … Vsakega sem vesela …«

V zgornjem primeru so vsi intervjuvanci izpostavili tako instrumentalno kot čustveno funkcijo
družine. Družinski člani jih pogosto obiščejo, manj jih obiščejo tisti, ki so krajevno bolj
oddaljeni. Družinski člani jim nudijo pomoč pri različnih opravilih: od osebne nege do
pospravljanja sobe, materialnih stvari. Ena izmed intervjuvank tudi pove, da jo hči včasih
odpelje domov, kar pomeni, da skrbi za socialno povezovanje z okolico. Tu najdem povezavo
med kategorijama Socialne mreže (družina) in Vključevanje in povezovanje z okolico.
Veliko jim pomeni tudi pogovor z družinskimi člani, ki je oseben, si zaupajo. To pa kaže na
tesno medsebojno povezanost. Pri vseh je zaslediti pozitivno čustveno naravnanost.

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da kakovostni socialni odnosi v starosti
predstavljajo tudi varovalni dejavnik pri zadrževanju življenjskega optimizma, zadovoljstva,
smisla življenja in zdravja.
Pri enem izmed intervjuvancev sem zasledila, da ima zelo majhno socialno mrežo in malo
stikov tako z družino kot ostalimi. Obiščejo ga le sestre.
Intervjuvanec 3: »Ja, sestre pridejo. Tako da pridejo pa gredo. Kaj čmo pa počet … Mal se
pomenmo, pa je …«
Razlog za manj obiskov je lahko tudi razdalja, kajti dve sestri bivata v drugem kraju. Pri
gospodu (intervju 3) sem opazila izrazito željo po stalnem odnosu, kajti tekom intervjuja je
kar trikrat omenil »pridejo pa gredo«. Tu najdem povezavo med kategorijama Socialne
mreže in Želje starostnikov, saj si intervjuvanec želi več stikov s svojimi bližnjimi. Menim, da
je precej bolj osamljen kot ostali intervjuvanci, saj se tudi zelo malo vključuje v aktivnosti v
domu, svoj prosti čas večinoma preživlja pasivno. Pred prihodom v dom je bil družaben, saj
je tekom pogovora omenil: »K smo bli doma, smo bl okol laufali.« S tem je mislil, da so se več
družili.
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Eden izmed razlogov za manjšo socialno mrežo je lahko tudi ta, da si gospod ni ustvaril svoje
družine, zato nima otrok, vnukov. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da so
starostniki, ki bivajo v domu starejših, v primerjavi s tistimi, ki živijo doma, pogosteje
ovdoveli in samski ter imajo tudi zato ožjo mrežo socialnih odnosov. Prav tako sta mnenja,
da so stiki s starostniki, ki bivajo v domu, bolj formalizirani, saj so predvideni ob določenem
času, vsebujejo drugačne vzorce medosebne komunikacije kot priložnostni, neformalni
obiski.
2.4.4.2 Prijatelji

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da z upadom družinske in poklicne
odgovornosti v pozni odraslosti na pomembnosti pridobijo starostnikova prijateljstva.
Kakovostni odnosi s prijatelji vplivajo na posameznikovo zdravje, psihološko funkcionalnost
in zadovoljstvo z življenjem. Na dobro počutje starostnikov vplivajo tudi skupne prostočasne
dejavnosti prijateljev, še večji pomen pa imajo kakovostne interakcije s prijatelji, v kateri
prevladujejo izmenjava pozitivnih čustev, odprtost, spontanost, vzajemna skrbnost in skupna
zanimanja (Larson, Mannell in Zuzanek, 1986, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
V intervjujih s starostniki me je zanimalo, če so ohranili stike s svojimi prijatelji, odkar bivajo
v domu, ali jih prijatelji tudi obiščejo ter kaj jim pomeni prijateljstvo.

Dobila sem različne odgovore. Dva intervjuvanca sta dejala, da nimata stikov s prijatelji. Pri
intervjuvanki 1 je razlog ta, da so prijatelji že umrli ali pa ne morejo priti zaradi bolezni: »Saj
jih ni več dost. Pa tud tiste k so prjatlce, saj ne morjo.«
Tekom pogovora je omenila, da je bila v mladosti družabna, s prijatelji so se družili in
prepevali. To je razvidno tudi iz pesmi, ki jo je sestavila in jo tekom intervjuja tudi recitirala.
Del pesmi gre tako:
»Pod lipo zdaj ni več klopi, pa tudi ni ljudi. Takrat ko sem še mlada bla, pod lipo rada sem
pršla, saj v družbi fantov in deklet začela pesem se je pet. Odšli so fantje in možje, utihnila
zdaj pesem je ...«
Pesem govori o tem, kako so se spremenili časi, včasih so se družili in prepevali, sedaj pa je
ostala sama, nima več prijateljev in ne moža. Tudi Požarnik (1981) pravi, da se s starostjo
ožijo stiki z ljudmi, eden izmed vzrokov za to je tudi smrt prijateljev.
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Drugi intervjuvanec prav tako nima stikov s prijatelji. Razloga za to pri njem nisem uspela
ugotoviti. Glede na to, da je intervjuvanec med »mlajšimi« starostniki, saj ima 71 let, menim,
da gre za osebo, ki je bolj zaprta, si mogoče želi manj stikov z ljudmi. Požarnik (1981) omenja
eno izmed teorij, ki pravi, da si stari ljudje želijo nekaj socialne izolacije, to je manj stikov z
drugimi.
Vendar sem po drugi strani zasledila, da bi si želel več druženja: »Ja, naj pridejo. Kdorkoli,
kšnih mladih bi bil vesel. Tu zopet zasledim povezavo med kategorijama Socialne mreže in
Želje starostnikov, predvsem želja po rednih socialnih stikih. To je intervjuvanec 3, o katerem
sem že pisala in menim, da bi potreboval nekoliko več spodbude k socialnemu udejstvovanju
v okviru doma. Intervjuvanec 3 ima namreč zelo majhno socialno mrežo, nima svoje družine
in otrok, obiščejo ga le sestre. Menim tudi, da je posledično bolj osamljen, redko se vključuje
v aktivnosti in dogodke znotraj doma. Takrat, ko se udeleži kakšnih aktivnosti, je zadovoljen:
»Fajn je, ko pridejo. Mal se sprostimo … Ja …« Požarnik (1981) pravi, da je slaba stran bivanja
v domu pešanje ali celo izguba prejšnjih socialnih stikov, kar se pogosto konča s popolno
osamo. Ta osama je toliko bolj huda, če star človek nima otrok, sorodnikov in znancev.
Domsko vodstvo pa lahko le-to ublaži s krepitvijo stikov med stanovalci v domu.
Eden izmed intervjuvancev je omenil, da je ohranil stik s prijateljem, vendar ga le-ta še ni
uspel obiskati zaradi bolezni. Prav tako navaja razlog za manj stikov smrt prijateljev.
Intervjuvanec 5: »Ja, prjatli. En prjatu … sam je tud nekej bolan zdaj, nekej ga kolen matra.
Sam je reku, da bo pršu enkrat, ko bo imu kej cajta. Veste, so moji prjatli že pomrli.«
Tri intervjuvanke pa so omenile, da so ohranile stike s prijatelji in jih prav tako obiščejo tudi v
domu. Skupaj se družijo, pogovarjajo, izmenjajo si novice, potožijo svoje probleme …
Intervjuvanka 2: »Ja ja. Prjatli od mladosti me pridejo obiskat.«
Intervjuvanka 4: »Ja, sem ohranila stike. Pridejo mimo, pa se oglasjo. Pogovarjamo se …, če
so kašne novice, če se kaj novga zgodi pa to …To rada slišm …, kaj se v naši vasi dogaja … Pa
mi povejo, kaj je kej …«
Intervjuvanka 6: »Zadnč je bla ena. Pa ena pride vsake tolk časa. Ja, kar pridejo.«

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) sta mnenja, da so prijateljstva lahko eden izmed
varovalnih dejavnikov pri ohranjanju starostnikovega zdravja in mu nadomeščajo socialno
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oporo ob izgubi partnerja ali drugih sorodnikov. Prijateljstva prispevajo tudi k ohranjanju
pozitivnega pojma o sebi in zadovoljuje potrebo po socialnem sprejemanju.
2.4.4.3 Sostanovalci

Za kakovostno življenje ljudi v domu starejših je zelo pomemben tudi odnos s sostanovalci
(Požarnik, 1981). S sostanovalci se večina intervjuvancev razume dokaj dobro, skupaj
preživijo veliko časa; se družijo, pogovarjajo, udeležujejo se skupnih aktivnosti. Nekateri med
njimi so spletli nova prijateljstva.
Intervjuvanka 1: »… pa grem obiskat eno ženo k nč ne vstane. A zmeraj prav pridi pridi. Ja …,
pa mal moliva pa mal pojeva, saj ne more ona pet, posluša. Ja, tle je pršla, pa sem jo šla
obiskat, pa še drugič.«
Skupaj s sostanovalci se veliko pogovarjajo o časih, ko so bili oni mladi ter kako se je vse
spremenilo.
Intervjuvanka 2: »… mal se razgovarjamo …, ja, o starh časih. Problematika so stari časi. Ja,
pridejo tle. Se družmo. Pa se mal pogovarjamo. Vračamo se v stare čase …«
S sostanovalci se intervjuvanci družijo predvsem pri zajtrku, kosilu, večerji ter pri različnih
dejavnostih, ki jih imajo v domu starejših (petje, telovadba, tombola itd.). Preostali čas pa
večinoma preživijo v svojih sobah ter počivajo.
Intervjuvanka 6: »Ja … pa z Micko greva, veš … pa greva dol skupaj na zajtrk, za kosilu … Kar
vredu so, veš.«
Intervjuvanka 4: Po kosilu gremo mal na počitek, polej grem pa okol dva v družbo dolej …
Včeraj sem bla pr nji …, je fajn ženska to. Je tud iz naših koncu … Zadnič smo imel tombolo …«
Druženje s sostanovalci in skupno preživljanje prostega časa je zelo odvisno tudi od
zdravstvenega stanja sostanovalcev. Tisti, ki se dobro počutijo in so dokaj zdravi, se običajno
tudi več družijo, povezujejo med seboj.
Intervjuvanec 5: »… pa zutraj smo tle začel pet, ne, pa pred kosilam smo se zbral pa smo pel
zmeraj, ne …, zdaj je pa ona tud zbolela (op. sostanovalka) in jest sem tud takrat zbolu in zdaj
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je pa mrtvilo, zdaj je pa čisto mrtvilo ratal, ne. Tle na tem hodniku. Prej je blu pa najbl
živahno«.
Ena izmed intervjuvank (4) izpostavi velik pomen druženja s sostanovalci, saj pravi: »Ja, če
nimaš nobenga je pa tudi dolgčas, ja …« Po drugi strani pa je intervjuvanka mnenja, da so v
domu starejših zelo različni ljudje, karakterji, tako da ni možno z vsemi vzpostaviti odnosa.
Večinoma se interakcije vzpostavijo s sostanovalci na podlagi prejšnjih poznanstev, skupnih
pogledov na življenje ter na podlagi podobnih življenjskih izkušenj.
Intervjuvanka 4: »Ni pa tudi z vsakim se družit, ne … Ena (op. sostanovalka) tle v domu je
toku samasvoja, da ti ne bo dala besejde ... pa ti deci ko kadijo, kar naprej pozimi, pa vrata
odperajo. Al niso ženske tok oblejčene ko oni, ne. Pa si tolku przadevamo, pa zapirajte vrata
…«
Med sostanovalci pride včasih tudi do nesoglasij, različnih interesov in želja. Problemi se
večkrat pojavijo med sostanovalci, ki bivajo v skupaj v isti sobi. Vsak ima namreč svoje
potrebe:
Intervjuvanec 5: »V redu se razumem. Najtežji je pa ta (op. pokaže na prazno posteljo
svojega sostanovalca). Ta pa … Jst dihat ne morem …, ta pa se zapira, pa radiator odpira …
pa imava skoz probleme. Pa kar kričat začne ... Jest sem tak prilagodliv, ne, jst se provam
prilagajat. Enkrat je začel toku kričat, zato k so bla vrata odprta, pa zutraj sem hotu prezračt,
ne. Pol je začel kričat, pol sem pa še jest nazaj zakričau, sem reku: »Ti ne boš tle name kričal.«
No, pol je pa sestra pršla, pa mu je povedala, da se more zutraj mal prezračt. Od takrat pa
mal miru da. Zdaj se je pa nekok umirlo, ne. Jst se nisem navajen kregat, ne.«
Eden od intervjuvancev (5) ni uspel najti med sostanovalci nekoga, ki bi mu lahko zaupal, se
več družil z njim. Mogoče je to povezano tudi s tem, da je omenjeni intervjuvanec prišel iz
drugega okolja, tukaj ni poznal nikogar. Imel je tudi drugačen življenjski slog, saj je celo
življenje bil v mestu, v domu starejših pa so večinoma ljudje, ki so živeli na podeželju: »Tle so
pa recimo …, so sami kmečki ludje …«
Intervjuvanec 5: »… da bi imu prjatla, pa da b se pogovarjal vse sorte stvari …, ga pa nimam.
Ga pa ni … Ga nisem najdu, no. Zdaj, mislm, eden je … am … bi se lahku kdaj šla šah. Pa bom
enkrat do njega stopu. Tle pa nisem nobenga dobil, da bi imeu skupne interese.«
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Pečjak (1981) pravi, da raziskave kažejo, da si večina starih želi mirnega sostanovalca, istih
let, kot so sami in približno iste izobrazbe in kulturnih navad. Na tem mestu sem zasledila
povezavo med kategorijama Socialne mreže in Želje starostnikov.
Eden izmed intervjuvancev (3) pa je na vprašanje, kako se razume s sostanovalci, odgovoril:
»Vredu, vredu … Najlepše je doma bit …«
Njegovo redkobesednost razumem kot, da ponovno kaže na to, da ima intervjuvanec (3) zelo
malo socialnih stikov in majhno socialno mrežo, redko se udeležuje skupnih aktivnosti.
Pogreša svoj dom.
Pozitivna stran bivanja v domu starejših občanov je prav gotovo ta, da je starostnikom
omogočeno druženje s posamezniki iste generacije, kar socialno izoliranim daje možnost
večjih socialnih stikov in razvoj medosebnih odnosov (Giodani, 2003, Kahn in Wright, 1980, v
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
2.4.4.4 Osebje

V domu starejših ima pomembno vlogo tudi osebje oziroma zaposleni, saj je počutje
stanovalcev v domu v veliki meri odvisno od odnosa zaposlenih do njih. Zaposleni naj bi imeli
dovolj razvit čut za starega človeka, znati morajo prisluhniti staremu človeku, njegovim
željam in potrebam. Odhod v dom starejših je za mnoge starostnike »izhod v sili«, ker sami
ne morejo več skrbeti zase, prav tako ne njihovi svojci. Naloga zaposlenih je zato poleg
zdravstvene oskrbe, predvsem čustvena opora: tolaženje, osmišljanje življenja, dvigovanje
samozavesti in dajanje občutka pomembnosti (Mali, 2004).
Kakovost starostnikovih odnosov z osebjem v domu pa je eden izmed dobrih pokazateljev
socialne klime v domu (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Vsi intervjuvanci so izpostavili, da se dobro razumejo z zaposlenimi, da so v dobrih
medsebojnih odnosih. Osebje oz. zaposleni so prijazni, nanje se starostniki lahko vedno
obrnejo, ko potrebujejo pomoč, upoštevajo tudi njihove želje in potrebe. Po tem sklepam,
da so starostniki v dobrem odnosu z osebjem v domu, kar pa kaže na to, da je v omenjenem
domu starejših vzpostavljena dobra socialna klima.
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Intervjuvanka 2: »Ja in prjazni so. Osebje je zelu prjaznu. Če pride kšna zagata, se hitro
razrešmo z glavno sestro, ne. Sestro pokličemo pa se pomenmo. Drgač je vodstvu zelo
dobru.«
Intervjuvanec 3: »V redu. Če me kaj zanima, jih vprašam …, ja.«
Intervjuvanka 4: »V redu in osebje je v redu … Je kar dobro. Sj se trudjo, kokr se le da. V kuhni
so posebej, negovalke pa tudi, včasih jih je blo kaj več … pa so pridne. Nimam kej reč. Če jih
prosiš, da ti pridejo, so prec prpravlene, ti pomagajo ...«
Intervjuvanec 5: »… sem zadovolen. Zlo zadovolen. Ja, ja, ja (op. upoštevajo želje). Lahko se
na vsako obrnem.«
Intervjuvanka 6: »Ja. Sem zadovolna. So fajn.«
Stanovalci so večinoma zelo zadovoljni s tem, da se zaposleni vedno spomnijo praznikov,
takrat pripravijo kaj posebnega. Menim, da se na ta način vnese v dom za starejše neko
domačnost, pozitivno vzdušje in oseben odnos.
Intervjuvanka 4: »Pa za praznike tud zmeraj kaj zrihtajo.«
Intervjuvanka 2: »… za vse praznike, zmeraj se pozna, v kuhnji, dajo bolše jest … Recimo dan
žena, za veliko noč, za božič, valentinovo … Z vse poskrbijo. Smo zadovolni, da se spomnijo.«
Le ena izmed intervjuvank (1) je izpostavila, da se ne razume dobro z eno od zaposlenih,
vzpostavljen imata le formalni odnos, medtem ko se z ostalimi zelo dobro razume, večkrat se
pogovarjajo, šalijo. Intervjuvanka pove tudi, da ima v domu starejših med zaposlenimi osebo,
na katero se lahko vedno obrne in sta v dobrih odnosih. Osebje vedno upošteva tudi želje.
Intervjuvanka 1: »Z eno ne. Drgač so prjazne, včasih so ljubice, vsake sorte, se nasmejemo.
Eno imam, ja. Sva kar prjatle. Saj drgač so vse fajn, sam z eno se pa ne morem. S tisto pa
toku, kar je nujnega, pa dost je. Pridejo vrata odprt pa pravjo, če so prehitri, pa počakajo.«
Pri delu s starostniki je pomembno, da zaposleni z njimi vzpostavijo pristne človeške odnose,
ki pa jih ne smejo enačiti s prijateljskimi odnosi. V odnosu s starostnikom morajo zato znati
postavljati meje in ohraniti profesionalno distanco. Tovrstno »emocionalno delo« zahteva
precej osebne zrelosti, čustvene stabilnosti znanja in izkušenj pri delu z ljudmi (Mali, 2004).
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Ena izmed intervjuvank (2) je omenila težek položaj zaposlenih, saj se morajo prilagoditi
posameznikom in nekateri so po njenem mnenju zelo težavni.
Intervjuvanka 2: »So pa kšni oskrbovanci zelo težavni, sploh tisti, k so bli skoz navezani na
dom. Jst sem bla po svet, tok da to razumem, mi je lažje. Tist, k je bil skoz doma, pa še na silo
pršu v dom, tist je pa tečn.«
Zanimivo je tudi razmišljanje ene od intervjuvank (4), saj meni, da v domu starejših manjka
ene osebe, ki bi izključno skrbela za dobro počutje stanovalcev, ki bi sprejemala njihova
mnenja in predloge ali posredovala pri razreševanju sporov, morebitnih problemov. Hkrati
pa se intervjuvanka zaveda, da so zaposleni v domu precej obremenjeni z delom in se trudijo
po svojih najboljših močeh.
Intervjuvanka 4: »Leti b blo treba, da je toku …, da je kak tak, da bi vodu tu vse skp, vejš …
Pride do nepravilnosti marsikaj …, ne. Ni nobenga. Včasih je bil poravnalni svet, je bil delavski
svet, je blo vse sorte ludi, unih … zdaj ni tle pa nč. Sj je dosti takih stvari, samu treba da je
tak, k je prou postavlen za to, da bi red delou ....«
Njeno razmišljanje bi lahko povezala s tem, da je dom starejših občanov, v katerem bivajo
intervjuvanci, dislocirana enota in posledično imajo manj kadra, zaposleni pa so večinoma
obremenjeni z mnogimi funkcijami. Intervjuvanka je najbrž imela v mislih socialno službo, ki
ima običajno funkcije, kot na primer sprejemanje mnenja stanovalcev, obravnava problemov
itd. Intervjuvanka v pogovoru sicer omenja socialno delavko, ki pa jim je na razpolago le
enkrat na teden: »Vsak teden. Vsako sredo … Pa rada vidi, da se povej. Če morejo, rešjo.«
Iz omenjenega sklepam, da stanovalci v domu potrebujejo, poleg zaposlenih, katerim
pogosto zaradi vseh obveznosti zmanjka časa za pogovor, osebo, na katero se lahko obrnejo
v vsakem trenutku in je tam za njih, za to da jih posluša, sprejema, spodbuja in jim je v
oporo. Iz povedanega lahko tudi sklepam, da si intervjuvanka želi, da bi imeli zaposleni več
časa za pogovor, da bi se lahko vsem stanovalcem posvetili. Tu vidim zopet povezavo med
kategorijama Socialne mreže in Želje starostnikov. Lucas (1993, v Mali, 2004) pravi, da je
naloga profesionalca, da posveti več časa posamezniku, da prisluhne njegovim željam ter
najde načine za posredovanje informacij, ki mu bodo pomagale pri vključevanju v načrtovane
dejavnosti. Hojnik-Zupanc (1994, v Mali, 2004) pa je mnenja, da je prihodnost domskega
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bivanja v čim večji individualizaciji oziroma spoštovanju individualnih potreb in zasebnosti
stanovalcev.
Hojnik-Zupanc (1997) je mnenja, da je zelo pomembno tudi sodelovanje med osebjem in
svojci. Osebje je namreč v domu skupina, ki je v neposrednem stiku s stanovalci in
pomembno je, da se svojci pogovarjajo z osebjem in če je potrebno tudi zaupajo svoje
breme. Včasih je svojcem težko narediti ta korak, zato je pomembno, da pride pobuda za
individualen pogovor s strani zaposlenega. V moji raziskavi žal nisem uspela ugotoviti, v
kolikšni meri je prisotno sodelovanje med zaposlenimi in svojci.

2.4.5 Ocena pogostosti socialnih stikov

»Star človek potrebuje reden osebni stik z nekom, ki ga ima za svojega.« To je lahko kdorkoli,
ki ga star človek čuti kot svojega in mu zaupa (Ramovš, 2003, str. 103).

Večini starostnikov, ki bivajo v domu starejših, je uspelo ohraniti stike predvsem z družino in
svojci. Nekoliko manj je tistih, ki so uspeli ohraniti stike s prijatelji in znanci. V raziskavi me je
med drugim zanimalo, kako pogosto imajo stari socialne stike, kolikokrat jih obiščejo svojci
ali prijatelji, ali so obiski redni. Zanimalo me je tudi, če so zadovoljni s stiki. Hkrati me je
zanimalo, ali so tisti stari, ki so v domu bolj družabni in imajo več socialnih stikov, bili v
življenju bolj družabni in imeli veliko socialnih stikov.
V tematsko področje Ocena pogostosti socialnih stikov so združene naslednje kode: stalni
obiski, pogosti obiski, občasni obiski.

S kategorijo Ocena pogostosti socialnih stikov sta povezani naslednji kategoriji oz. tematska
sklopa:
Socialne mreže
Želje starostnikov
Ugotovila sem, da imajo večinoma vsi intervjuvanci redne stike, predvsem z družinskimi člani
(otroki, nečaki, sestrami, brati). Kar štirje intervjuvanci pravijo, da jih pridejo obiskat vsak
dan ali vsak drugi dan in so zelo zadovoljni z obiski. Večinoma so pogosti obiski povezani z
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bližino doma starejših občanov, saj svojci bivajo v istem kraju. Tu najdem tudi povezavo med
kategorijama Ocena pogostosti socialnih stikov in Socialne mreže.
Intervjuvanka 1: »Imam dva sina. Eden k je tle doma me pride skor vsak drug dan, ja.«
Intervjuvanka 2: »Ena sestra me pride vsak drug dan … Nečakinja me hodi vsake štirinajst dni
umit, me zrihta.«
Intervjuvanka 4: »Največ me obišče hčerka. Ona je tukaj skoraj vsaki dan.«
Intervjuvanka 6: »… včasih pridejo (op. brat in sestra). Hči in sin pa prideta večkrat.«
Eden izmed intervjuvancev pa je omenil, da zaradi oddaljenosti nima pogostih obiskov s
svojci. Se pa zato vsak dan slišijo po telefonu.
Intervjuvanec 5: »Toku k je dolga vožna, pa da bi sam na obisk pršla, tu pa ne. Am … no,
skoraj vsak mesec. Drgač se pa slišmo po telefonu. Po telefonu vsak dan govorimo tako
rekoč.«
Menim, da je telefon vse bolj priljubljeno komunikacijsko sredstvo tudi med starimi, ki jim
pomaga pri ohranjanju stalnih stikov z bližnjimi. Požarnik (1981) meni, da je telefon za
starega človeka pomemben, saj se tako lahko večkrat pogovarjajo s svojci, prijatelji. Poleg
tega pa daje telefon staremu človeku občutek varnosti, saj lahko pokliče pomoč, ko kaj
potrebuje.
Intervjuvanec 3 mi ni povedal, kako pogosto ima obiske, zato ponovno sklepam, da ima zelo
malo socialnih stikov. Omenil je, da ga pridejo obiskat le sestre. Dve sestri bivata v Ljubljani,
zato menim, da ga ne obiščeta pogosto oziroma ga obiščeta občasno. Ena sestra pa se je
pred kratkim preselila v domači kraj, kjer je tudi dom starejših. Mogoče ga bo le-ta sedaj
večkrat obiskala. Da ima intervjuvanec malo socialnih stikov sklepam tudi zato, ker je tekom
pogovora izrazil željo po več stikih, predvsem pa po nekem stalnem odnosu. To sklepam iz
slednjega: »Toku da mam še dve sestri v Lublan, onidve sta starejši. Tako da pridejo, pa
gredo«. Na vprašanje, če bi si želel, da večkrat pridejo, je odgovoril: »Ja, naj pridejo.« Na tem
mestu vidim povezavo med kategorijama Ocena pogostosti socialnih stikov in Želje
starostnikov, saj si nekateri želijo več socialnih stikov, kot jih imajo.
Kot sem že omenila, me je zanimalo, ali so bili intervjuvanci pred prihodom v dom družabni,
so imeli veliko socialnih stikov. Prav vsi so na to vprašanje odgovorili, da so bili družabni,
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večina, razen dveh intervjuvancev, je imela tudi svojo družino, otroke. Nekateri so bili v
službi, kjer so imeli stike s sodelavci, družili so se s prijatelji, sosedi.
Ena izmed intervjuvank (2) je dejala: »Dolgčas mi ni blu pa še nikdar v svojem živlenju.« To
kaže na njeno odprtost, družabnost, pozitivnost, ki jo je ohranila tudi v domu starejših z
zaposlenimi, sostanovalci.
Intervjuvanec (3), ki je v domu starejših dokaj zaprt in ima manjšo socialno mrežo ter manj
pogoste stike kot ostali intervjuvanci, je bil pred tem prav tako družaben, imel je službo,
prijatelje. Svoje družine ni imel nikoli.
V tem delu torej nisem našla povezave med družabnostjo pred bivanjem v domu in
družabnostjo oz. socialnimi stiki v domu starejših. Prav vsi so se opisali kot družabne pred
bivanjem v domu, čeprav imajo nekateri med njimi sedaj manjšo socialno mrežo in
posledično majn socialnih stikov. To pomeni, da so nekateri uspeli ohraniti socialne stike s
prihodom v dom starejših, nekaterim pa stikov ni uspelo obdržati.
V domu starejših pride hitreje do občutkov osamljenosti, predvsem v primerih, ko star človek
nima rednih stikov s »svojim« človekom, tistim, ki mu je blizu in kateremu lahko zaupa. Zato
je potrebno nematerialne potrebe oz. potrebe po temeljnem medčloveškem odnosu v domu
zadovoljevati s strokovnim delom, rednimi dejavnostmi in z dopolnilnimi dejavnostmi
(Postružnik, 2000). Prav tu pa vidim tudi vlogo socialnega pedagoga, saj menim, da lahko s
svojim znanjem in kompetencami oblikuje pozitivno vzdušje v domu in starim odpira
možnosti za povezovanje, vključevanje v različne aktivnosti in tako starim omogoči, da se
počutijo vredne, sprejete.

2.4.6 Vključevanje in povezovanje z okolico

Starim, ki bivajo v domu, veliko pomeni, da lahko ohranjajo stare in navezujejo nove stike z
zunanjim okoljem. Za bolne in dementne je pomemben predvsem stik z domačimi, za ostale
pa so zlasti pomembni dobri medsebojni odnosi in dejavnosti, iz katerih je dobro razviden
njihov osebni prispevek (npr. pevski zbor, krožek ročnih spretnosti).
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Pomembni pa so tudi stiki z zunanjim okoljem, to je lahko star prijatelj, župnik, obisk otrok z
vrtca ali šole, stik s stanovalci drugih domov itd. Vse to daje starim občutek pomembnosti,
veselje do življenja (Mali, 2004).
Zanimalo me je, ali imajo intervjuvanci možnost vključevanja v zunajdomske aktivnosti, ali se
povezujejo z okolico, navezujejo stike z drugimi ljudmi, na kakšen način jim je to v okviru
doma starejših omogočeno.
V tematsko področje Vključevanje in povezovanje z okolico so združene naslednje kode: izlet,
prireditev v šoli, obisk otrok, petje, maša, pozitivni občutki, vikend, sprehod v okolici doma.
S kategorijo Vključevanje in povezovanje z okolico sta povezani naslednji kategoriji oz.
tematska sklopa:
Aktivnosti v domu
Socialne mreže
Polovica intervjuvancev je izrazila navdušenje in pozitivne občutke ob vključevanju v zunaj
domske prireditve in aktivnosti. Predvsem so izpostavili izlet, kjer so se imeli zelo lepo in pa
obisk otrok, katerih so vedno zelo veseli. Radi gredo tudi k sveti maši v domačo cerkev.
Intervjuvanka 1 z navdušenjem pripoveduje o izletu: »Al dom tud od časa do časa pele. Kjej
sem bla ... Na Otočcu. Pa toku lušnu, toku so igral. Lubi ldje, boste Otočc sesuli. Hehe. Samo
sedela sem pa poslušala, pa peli so tud. Pa finu smo jejli.«
Intervjuvanka 1 izpostavi tudi petje, obisk proslave v šoli: »Pa smo bli enkrat tle, v šoli. Ja,
proslava je bla. Rada poslišam petje, tud če ne vem kaj, sam da je viža.«
Intervjuvanka 1 zelo rada vidi otroke: »Tisto drobno pride z vrtca. Pridejo, pa premalu … To je
toku fletnu …« Med drugim izpostavi, da premalo pridejo.
Intervjuvanka 2: »Ja, gremo kam. Včasih nas odpeljejo v gozd, ven, včasih na Brezje, na izlet.
Smo bli na Gori na izletu, pa k maši smo šli v Retje k Florjanu«. Na vprašanje, kako se počuti
ob tem, ko gredo ven iz doma, na izlete, je odgovorila: »Krasno!! Sm deleč ne morem it, k mi
je slabu na avtobusu. Pa zdaj k bo gorku, bomo odzunaj. Omogočenu nam je vse, ja… Ja, pa z
vrtca, pa šolarji pridejo. Mal da je drgač.« Tu najdem povezavo med kategorijama
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Vključevanje in povezovanje z okolico in Aktivnosti v domu, saj stari pogosteje raje vidijo, da
se aktivnosti odvijajo kar v domu.
Intervjuvanec 3 se redko udeležuje zunanjih dogodkov ali prireditev: »Bl malo, malo … Jst
grem u trgovino, drgač pa bl malo.« Ko sem ga v nadaljevanju vprašala, če se je mogoče
udeležil kakšnega izleta, je povedal, da je šel na izlet, ob tem pa je dejal: »Mal smo šli sem pa
tja … Finu je blo … Finu!!«
Ob tem sem potrdila svoja predvidevanja in mnenje, da je potrebno nekatere stare ljudi več
spodbujati k dodatnim aktivnostim, saj ko se le-teh udeležijo, so navdušeni in veseli.
Druga polovica intervjuvancev pa je izpostavila, da si ne želijo obiska prireditev izven doma,
ne želijo na izlete in druge izven domske prireditve. Le-ti intervjuvanci omenjajo, da so v
življenju marsikaj doživeli in trenutno nimajo želje po izvendomskih aktivnostih. Vsi pa so
omenili, da se radi udeležijo prireditev, ki potekajo v domu. Sklepam, da je razlog tudi v tem,
da so omenjeni starostniki bolni, gibalno ovirani ali imajo kakšne druge zdravstvene težave,
ki bi jim onemogočale sproščeno doživetje.
Intervjuvanka 4 o tem, ali se udeležuje aktivnosti in dogodkov izven doma: »Ne. Ma pa veš,
tiste nizke avte majo, pa ne morem jst s kolenam, ne morem jih upogibat, pol me pa tako
bolijo, da je strah … Pa kaj češ pa hodit … Zmeraj povabjo (op. zaposleni jih povabijo). Jst ne
grem. Ne. Saj pozimi je blo enkrat … pa jst se bojim, da ne padem, koku pa bo polej … bo še
hujši, ne … Ma ti odkritu povem, da nimam več vole za take stvari. Smo skozi dali, kar smo
imeli, ne. Tudi s svojmi otroki je blu treba hodit. Na sestanke in na prireditve in na vse strani.«
Intervjuvanec 5: »Ne, tist pa ne. Mi ni, da bi kam šu. Sem preveč, nisem preveč za okul hodt,
si sam miru želim. … teh prireditev, pa vsega tega …, k sem vse tu že doživu, pa to, da mam
že vsega zadost. Najbol še najdem v miru, pa v knjigah.«
Intervjuvanec 5 gre le na kakšen sprehod v okolico doma starejših: »Ja, tle okol doma …, ker
po ravnm jest lahku hodm, ne.«
Intervjuvanka 6: »Nkamor nečem jit. Saj pridejo vprašat. Enkrat sem šla, smo šli v vikend, pa
je blo fajn.«
Tudi pri intervjuvanki 6 sem zasledila, da bi mogoče potrebovala le nekoliko več spodbude,
saj je izrazila pozitivno mnenje udeležbe na enem od izletov.
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Večina intervjuvancev je tudi povedala, da jih zaposleni vedno pridejo vprašat, se pravi, da
jih spodbujajo k vključevanju v dodatne aktivnosti, in s tem omogočajo starostnikom
kakovostno preživljanje časa in povezovanja z okolico. Na tem mestu najdem povezavo med
kategorijama Vključevanje in povezovanje z okolico in Socialne mreže. To se mi zdi še
posebej pomembno, saj imajo stari možnost navezovanja stikov in širjenja svojih socialnih
mrež tudi med bivanjem v domu in niso le zaprti v instituciji. To je tudi eden izmed
pomembnih vidikov normalizacije in integracije starostnikov, kar v lokalni skupnosti ruši
stereotipe o starih, ki bivajo v domu.

2.4.7 Želje starostnikov

»S preselitvijo v institucionalno oskrbo se za večino starostnikov bistveno spremeni
življenjsko okolje. Nekateri se počutijo v domu bolj utesnjeni. Številni pa se znajdejo v veliko
boljši situaciji kot doma, kar vpliva na njihovo dobro počutje« (Gašparovič, 1999, str. 188).

Odločila sem se, da intervjuvance povprašam o njihovih željah glede bivanja v domu
starejših. Menim namreč, da je individualen pristop in pogled posameznika pomemben
prispevek k izgradnji kakovostnega življenja v institucionalnem varstvu. Želela sem ugotoviti,
ali si stari želijo več druženja, več socialnih stikov, mogoče tudi s prostovoljci v obliki
skupinskih srečanj in ali so zadovoljni s svojo socialno mrežo.

V tematsko področje Želje starostnikov so združene naslednje kode: mir, smrt, druženje,
aktivnosti v domu, zdravje.

S kategorijo Želje starostnikov sta povezani naslednji kategoriji oz. tematska sklopa:
Socialne mreže
Aktivnosti v domu
Polovica intervjuvancev je na vprašanje, kaj si želijo v domu in kaj bi spremenili, odgovorila,
da si najbolj želijo miru in tišine. Odgovor je bil v nasprotju z mojimi pričakovanji, vendar sem
po premisleku prišla do sklepa, da so stari ljudje že veliko preživeli, nabrali so si ogromno
življenjski izkušenj, celo življenje so bili aktivni, sedaj pa je prišlo za njih tudi obdobje počitka,
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ko si lahko vzamejo več časa zase. Željo po miru bi povezala tudi s potrebo po intimnosti.
Ramovš (2003) pravi, da je kakovostno življenje v vseh življenjskih obdobjih odvisno od
dobrega razmerja med osebno samostojnostjo in vpetostjo v družabno življenje. Človek
namreč potrebuje tako družbo drugih ljudi kot tudi samoto. Človek je tako bitje, ki niha med
vpetostjo v socialne mreže in osebno intimnostjo. Sklepam, da stari ljudje potrebujejo
nekoliko več miru in samote, saj so bili celo življenje vpleteni v različne socialne mreže in so
že veliko doživeli.
Intervjuvanka 2: »Kokr je … Star človek ima včasih najrajši mir. Veliko mira potrebujemo.«
Intervjuvanka (2) je sicer precej družabna, odprta in pozitivna, vendar meni, da potrebuje
tudi veliko miru. Pri njej sem opazila izrazito ravnovesje med intimnostjo in vpetostjo v
socialne mreže.
Intervjuvanec 5: »Mi ni, da bi kam šu. Sem preveč, nisem preveč za okul hodt, si sam miru
želim«.
Intervjuvanka 6: »Mir, ja …, da je tišina, veš.«
Intervjuvanka (6) je poleg miru izpostavila še zdravje: »Sam zdravje.« Čeprav je samo ona
izpostavila omenjeno vrednoto, menim, da je pri starih ljudeh na vrhu lestvice vrednot prav
zdravje. Sklepam, da bi ga tudi ostali intervjuvanci omenili, če bi vprašanje zastavila bolj
splošno in se ne bi navezovalo toliko na samo bivanje v domu. Tekom pogovorov sem
večkrat zasledila, da so intervjuvanci posredno omenili pomembnost zdravja, saj so bolezen
in druge zdravstvene težave večkrat omenili kot oviro, zaradi katere se ne morejo vključevati
v določene aktivnosti, imajo tudi manj stikov s prijatelji (npr. bolezen prijateljev).
Presenetil me je odgovor intervjuvanke 1: »Ja, skoraj umret. Kaj pa delam jst? Popolnoma
nč. Saj je vseenu, al dns al pa čez dve leti.«
Ob tem odgovoru sem najprej pomislila na vprašanje smiselnosti življenja v starosti, ki se
najbrž pogosto poraja starim ljudem. Ramovš (1997, v Hojnik-Zupanc, 1997) pravi, da se
staremu človeku vse bolj vsiljuje vprašanje, kolikšno vrednost in kakšen pomen je imelo
njegovo življenje. Zaradi pojemajočih se telesnih in duševnih moči, bolezni, osamljenosti,
bližajoče se smrti in drugih starostnih tegob se vse bolj vsiljuje vprašanje o smiselnosti vsega.
V starosti je zato pogosto problem življenjske praznine, ko človek ne doživlja smiselnosti
slehernega trenutka, niti smisla prihodnosti.
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»Brezciljnost in osamljenost pa sta danes najpogostejši nematerialni stiski starih ljudi«
(Ramovš, 1997, v Hojnik-Zupanc, 1997).
Človek si mora do zadnjega dne postavljati delovne in doživljajske cilje, tudi tedaj ko je
bolehen, bolan ali malodušen, saj je vedno pred njim kakšna možnost, da nekaj dobrega
nekomu pove ali naredi, da se česa lepega spominja ali doživlja (Ramovš, 2003).
Vprašanje smiselnosti v domu starejših občanov bi povezala tudi s posledico, ki jo
povezujemo z bivanjem v instituciji. Požarnik (1981) pravi, da je pogosta posledica bivanja v
domu pešanje duševne in telesne dejavnosti. Medtem ko človek, ki biva v lastnem
gospodinjstvu, opravlja najrazličnejše stvari, je v domu »oskrbovan« in s tem potisnjen v
pasivnost. Zaradi manjših spodbud k različnim dejavnostim v domu so starostniki
izpostavljeni tako imenovani senzorični deprivaciji, to je pomanjkanju dražljajev, ki ohranjajo
»življenjsko budnost«. Posledica le-te pa so zlasti občutki nesmiselnosti življenja,
nezadovoljstvo, potrtost in izguba interesov.
Menim, da je za to potrebno stare spodbujati in jim dati možnosti, da se lahko v domu
starejših počutijo vredne, koristne, da imajo občutek pomembnosti za druge. To jim
ponudimo lahko z različnimi aktivnostmi, samopomočnimi skupinami, medgeneracijskim
druženjem itd., predvsem pa z empatijo do sočloveka in posluhom za stare. Prav na tem
mestu vidim vlogo socialnega pedagoga pri delu s starimi.
Polovica intervjuvancev je izrazila tudi željo po druženju, ohranjanju socialnih stikov in
predvsem po bolj pogostih obiskih otrok in mladih v domu. Večina starih se še vedno
razveseli obiskov, predvsem mladih in otrok, kar pa nakazuje na potrebo po
medgeneracijskem povezovanju in prenašanju življenjskih izkušenj mlajšim generacijam. Tu
opazim povezavo med kategorijama Želje starostnikov in Socialne mreže.
Intervjuvanec 3: »Kdorkoli, kšnih mladih bi bil vesel.«
Intervjuvanka 4: »Rada vidim, kteri pride. Al je svoj al ne … Jst mam rada ludi. Človk rad vidi
mlade ludi …«
Intervjuvanec 5: »Ja ja, to tud grem pogledat. Otroke mam jst zlo rad.«
Ramovš (2000) meni, da star človek ob stiku z mladimi sodoživlja in vpija mladostne
razsežnosti življenja, tako lahko svojo starost živi polno in se bliža svoji smrti z upanjem v
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življenje. In šele ob stiku z mladimi se starim vzbudi občutek, da je starost sicer povsem
drugačno življenjsko obdobje, vendar pa je enako smiseln del življenja.
Intervjuvanka (4) je izrazila željo po domskih aktivnostih, kot so tombola, krožek ročnih
spretnosti, skupno pitje kave s prostovoljci … Na tem mestu je razvidna povezava med
kategorijama Želje starostnikov in Aktivnosti v domu.
»Če bo pa še kej tazga, pa bom šla, ne … Unu je blo tudi … Za ročne spretnosti …, ne. Vsak
tork je blo zutraj …, dve uri. … rožce, pa slike, pa piškote smo mesil …, hehe. Rada grem kaj
tako. Ja. Se rada udeležim. Kumej smo čakali, da gremo na kavico. Ah tisto smo pili, pa še
kako piškoto zraven, spoznali smo se, pa mal smo poklepetali, ja … «
Ramovš (2003) meni, da smo ljudje predvsem socialna bitja in brez odnosa z ljudmi se ne
razvijamo, brez sodelovanja z ljudmi ne uspevamo, brez solidarne pomoči drug drugemu ne
moremo preživeti. Zato menim, da je za kakovostno življenje v domu starejših zelo
pomemben socialni vidik življenja, predvsem dober odnos z različnimi socialnimi mrežami.
Starostniki se tekom druženja z vrstniki, srednjo in mlado generacijo, počutijo vredne,
občutijo pripadnost in hkrati dan za dnem osmišljajo svoje življenje. To dokazujejo tudi
odgovori intervjuvancev, saj izražajo veselje in zadovoljstvo ob druženju z ljudmi, predvsem
jim veliko pomenijo stiki z mladimi. »Malokaj toliko pripomore, da star človek doživlja svoje
življenje kot nekaj vrednega, kakor to da drugi – zlasti mlajši od njega – njegove življenjske
izkušnje jemljejo resno« (Ramovš, 2003, str. 105).
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2.5

Sklepne ugotovitve in vloga socialnega pedagoga

Tekom pogovorov s starimi, ki bivajo v domu starejših, sem ugotovila, da so razlogi za odhod
v dom večinoma povezani s tem, da nimajo ob sebi nikogar, ki bi lahko stalno skrbel zanje.
Glavni razlog za odhod v dom starejših je pri večini intervjuvancev povezan s slabšim
zdravstvenim stanjem. Večina namreč potrebuje stalno pomoč in oskrbo, česar jim njihovi
svojci ne morejo zagotoviti. Eden izmed razlogov za odhod v dom starejših je tudi občutek
osamljenosti. Intervjuvanka namreč izpostavi, da je doma sama, nima družbe, svojci imajo
svoje družine in službe. Glavni razlog pri omenjeni intervjuvanki je bil torej osamljenost in
potreba po medsebojnem druženju.
Kar polovica intervjuvancev se je sama odločila za odhod v dom starejših občanov. Iz
pogovorov sklepam, da so tisti, ki so se samostojno odločili za odhod v dom, tudi bolj
zadovoljni z življenjem v domu, se boljše počutijo, imajo več socialnih stikov in bolj pogosto
se vključujejo v domske aktivnosti. Predvsem pri dveh intervjuvankah sem zaslutila veliko
zadovoljstvo, pozitivno življenjsko naravnanost in aktivno udeležbo.
Nekateri so se odločili za bivanje v domu na prigovarjanje svojcev in zdravstvenega osebja.
Tudi tisti, ki so imeli na začetku odpor do bivanja v domu in si niso želeli oditi iz domačega
okolja, so se sprijaznili z bivanjem v domu in z novim načinom življenja, saj vsi menijo, da je
to za njih »najboljša možna rešitev«. Zavedajo se namreč, da jim družina in svojci ne morejo
nuditi stalne pomoči.
Počutje starostnikov v domu je večkrat odvisno od vsakega posameznika, v veliki meri pa na
to vplivajo tudi odnosi s sostanovalci, družino in osebjem. Stari preživijo največ časa skupaj s
sostanovalci. Tisti, ki se s sostanovalci ne razumejo dobro, navajajo, da je njihovo počutje v
domu slabše. Prav tako na počutje in kvaliteto življenja v domu vplivajo odnosi z družino in
svojci. Če stari dobijo veliko čustvene in instrumentalne opore s strani svojcev, če imajo
redne stike z njimi, potem sta starostnikovo počutje in kakovost bivanja v domu boljša. Prav
tako je zelo pomemben odnos z osebjem. Stari navajajo, da jim veliko pomeni to, da jih
osebje upošteva, sprejema njihove želje. Navajajo tudi, da se lahko vedno obrnejo na
zaposlene, ki so jim vedno pripravljeni pomagati in prisluhniti. Starim je v veliko zadovoljstvo
tudi to, da praznujejo različne praznike, da se osebje trudi vzpostaviti pozitivno vzdušje.
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Na kvaliteto bivanja v domu in dobro počutje starih vpliva tudi možnost aktivnega
vključevanja v domsko življenje in upoštevanje mnenj in predlogov starih.
Velik pomen imajo za starostnika njegove socialne mreže, predvsem neformalne: to so
družina, svojci, prijatelji. Ko jim omenjena socialna mreža ne more več zagotoviti stalne
socialne opore in pomoči, imajo za starostnika velik pomen tudi formalne socialne mreže. S
tem, ko se stari preselijo v dom starejših, skrb za njih prevzamejo zaposleni. Večina starih v
domu potrebuje predvsem zdravstveno oskrbo, poleg tega pa stari za kakovostno življenje v
domu starejših nujno potrebujejo zadovoljitev nematerialnih potreb in potrebe po čustveni
opori.
Tu vidim vlogo socialnega pedagoga, ki lahko starim v domu pomaga s svojo empatijo,
posluhom za starega človeka in razumevanjem. Prav tako menim, da ima socialni pedagog
pri delu s starimi že od samega prihoda starostnika v dom pomembno nalogo, saj naj bi
starostniku pomagal, da se lažje vključi v domsko življenje, da spozna način življenja v domu,
sostanovalce in osebje. Pomembno se mi zdi, da je socialni pedagog tisti, ki starostnikom
ponudi različne možnosti za njihovo participacijo, možnost aktivnega udejstvovanja in
povezovanja s socialnimi mrežami (sostanovalci, osebjem, svojci).
Vključevanje starostnikov v domske aktivnosti je povezano z odnosi s sostanovalci, saj se
večina starostnikov udeležuje skupnih aktivnosti na podlagi skupnih interesov s sostanovalci.
Na primer, tisti, ki radi pojejo, se med seboj več družijo in povezujejo ter udeležujejo skupnih
pevskih vaj. Tisti, ki jim je pomembna molitev, vera, se med seboj več družijo in povezujejo v
molitvene skupine itd. Nekateri starostniki so precej pasivni, se raje predajajo samoti in
preživljajo čas v svoji sobi. Za te je še posebej pomembna vloga osebja, tudi socialnega
pedagoga, ki naj bi stare spodbujal k vključevanju v domske aktivnosti in povezovanju z
ljudmi.
Udeležba v različnih aktivnostih in na domskih prireditvah je v veliki meri odvisna tudi od
posameznikovega zdravstvenega stanja. Tisti, ki se dobro počutijo in jim zdravje dopušča, se
več vključujejo v domske aktivnosti, posledično širijo svojo socialno mrežo in bolj kakovostno
preživljajo svoj prosti čas. V dom starejših večkrat pridejo tudi ljudje iz bližnje okolice, katerih
se stari še posebej razveselijo.

- 106 -

S prihodom v dom starejših se starim spremeni način življenja. Večina je bila pred tem precej
aktivnih, imeli so službo, družino, opravljali so gospodinjska in druga dela. Kar naenkrat imajo
v domu stari precej več časa, ki ga večina ne zna dobro izkoristiti. Pomembno je, da imajo
stari možnost aktivnega preživljanja prostega časa, dobro je, da jim ponudimo tudi dela, ki jih
spominjajo na domača opravila (na primer skupna peka piškotov). Menim, da ima v tem delu
socialni pedagog veliko vlogo, predvsem oblikovanje različnih možnosti, kjer se stari lahko
počutijo vredne in koristne, hkrati pa gre tudi za različne oblike druženja in povezovanja.
Večina intervjuvancev ima redne stike z družino oziroma svojci, ki jim pomenijo pomemben
vir socialne opore, tako instrumentalne kot tudi čustvene. Svojci so pomemben del
starostnikovega življenja, saj se veselijo obiskov z njimi. Stiki s svojci so namreč precej osebni
in globlji (Belič, 1997, v Hojnik-Zupanc, 1997). Starostniki jim lahko zaupajo. V raziskavi sem
ugotovila, da se tisti, ki imajo manj stikov s svojci, počutijo bolj osamljene in v večji meri
izražajo potrebo po stalnem odnosu. Iz moje raziskave nisem uspela ugotoviti sodelovanja s
svojci in osebjem, kar pa se mi zdi zelo pomembno. Na tem mestu vidim vlogo socialnega
pedagoga kot povezovalca med starostnikom in svojci. Svojci so namreč tisti, ki najbolj
poznajo starostnika, njegove potrebe, stiske, želje. Večkrat pa svojci potrebujejo tudi nasvet
in oporo s strani strokovnega osebja.
V raziskavi sem ugotovila, da je polovica starostnikov uspela ohraniti stike s prijatelji. Veseli
so njihovega obiska, saj se pogovarjajo, si zaupajo. Nekateri niso uspeli ohraniti stikov s
prijatelji, drugim so prijatelji že umrli. Vendar imajo starostniki v domu veliko možnosti, da si
poiščejo prijatelja ali vsaj osebo za skupno druženje med sostanovalci. Menim, da ima pri
tem pomembno vlogo tudi socialni pedagog, da starim pomaga vzpostaviti poznanstva in
skupna druženja med sostanovalci. Menim, da so za to zelo primerne samopomočne ali
medgeneracijske skupine, ki se redno srečujejo.
Intervjuvanci se dobro razumejo s sostanovalci. Večinoma so stike vzpostavili na podlagi
skupnih interesov, prejšnjih poznanstev, obiskovanja istih aktivnosti. Tako izpostavijo, da
obstajajo nesoglasja med sostanovalci, včasih pride tudi do kakšnega spora. Vse to kaže na
različnost starostnikov, njihovih želja in potreb. Menim, da so stanovalci pomemben
varovalni dejavnik za tiste starostnike, ki niso uspeli ohraniti stikov s prijatelji in jih svojci
redko obiščejo. Za to je zelo pomembna spodbuda s strani zaposlenih, da jim omogočijo
aktivnosti in možnost skupnega druženja, spoznavanja, sodelovanja. Tudi v tem delu vidim
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vlogo socialnega pedagoga kot povezovalca med različnimi socialnimi mrežami in hkrati
tistega, ki starostnike spodbuja k aktivni udeležbi v različnih aktivnostih.
Starostniki omenjajo pozitiven odnos osebja do njih, menijo, da so zaposleni prijazni, da jih
sprejemajo in upoštevajo njihove želje. Stari bi si sicer želeli več neformalnih pogovorov z
osebjem, prav tako več druženja in stikov z njimi, hkrati pa se zavedajo, da je osebje precej
zaposleno in opazijo njihov trud. Iz tega sklepam, da je socialna klima v domu dobro
vzpostavljena, da prevladuje pozitivno vzdušje. Zanimivo pa je bilo opažanje ene izmed
stanovalk, ki meni, da bi v domu potrebovali osebo, ki bi bila tam samo za stanovalce, na
katero bi se lahko obrnili, ko bi potrebovali pogovor, pomoč pri reševanju problemov itd. Iz
tega sklepam, da je v domu osebje precej zaposleno s svojimi funkcijami in da stanovalci
pogrešajo neko stalno osebo, ki bi bila v domu vedno na razpolago. Tudi na tem mestu vidim
vlogo socialnega pedagoga kot osebo, na katero se starostniki v domu lahko obrnejo v
primeru, ko potrebujejo pomoč, nasvet, pogovor ali preprosto nekoga, ki jih je pripravljen
poslušati in sprejeti.
Večina starostnikov je ocenila, da imajo pogoste in redne socialne stike predvsem z
družinskimi člani oziroma svojci. S socialnimi stiki so zadovoljni. Le eden od intervjuvancev
ima najbrž malo socialnih stikov, obiščejo ga le sestre, pa še to zaradi krajevne razdalje bolj
redko. Tekom pogovora je omenjeni intervjuvanec večkrat izrazil željo po rednih socialnih
stikih. Iz tega sklepam, da je intervjuvanec večkrat doživlja občutke osamljenosti, saj nima
rednega socialnega stika s z človekom, ki mu je blizu. Eden od intervjuvancev ima občasne
socialne stike s svojimi bližnjimi. Razlog za to je prav tako krajevna razdalja, vendar pa je
omenil, da hčerka pride vedno, ko ji reče oziroma ko kaj potrebuje. Intervjuvanec je dejal, da
je v stalnem kontaktu s svojimi bližnjimi po telefonu. Iz tega sklepam, da je s socialnimi stiki
zadovoljen, ob sebi ima vedno nekoga, na katerega se lahko obrne, ko potrebuje pomoč ali
pogovor.
Vsi starostniki so se ocenili kot družabne preden so prišli v dom starejših. Tako ocenjujem, da
je nekaterim (polovici intervjuvancev) uspelo ohraniti socialne stike s prijatelji, znanci,
nekateri pa so te stike s prihodom v dom izgubili. Razlogi za to so različni: nekateri so
izpostavili smrt prijateljev, drugi bolezen prijateljev in znancev, nekateri pa so izpostavili
krajevno razdaljo, ki je glavna ovira za to, da svojci, prijatelji in znanci pridejo na obisk manj
pogosto.
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Ugotovila sem tudi, da je zelo pomembna lokacija doma starejših občanov. Domačini in tisti,
ki imajo svojce in prijatelje v bližnji okolici doma, imajo več socialnih stikov, tako z
družinskimi člani kot s prijatelji in so uspeli ohraniti stike z njimi. Iz tega sklepam, da bi morali
v prihodnosti stremeti k večji decentraizaciji in gradnji manjših domov. Tisti, ki so se v dom
preselili iz drugega kraja, stran od svojega domačega okolja, imajo le občasne socialne stike,
pa še to v večji meri le z družinskimi člani. Velik pomen pri tem igra komunikacija po
telefonu, saj omogoča ohranjati redne stike in nudi starostniku varnost, v primeru, ko
potrebuje pogovor ali pomoč iz strani svojih bližnjih (Pečjak, 1981).
Polovica intervjuvancev je omenila, da se radi udeležijo prireditev v bližnji okolici doma, radi
gredo na izlete, k sveti maši v domačo cerkev. Zaposleni jih spodbujajo in jim zagotavljajo
možnosti za povezovanje s sokrajani in možnosti izletov, kjer lahko spoznavajo nove kraje in
ljudi. Ko sem jih vprašala po občutkih, ko gredo ven iz doma, na izlete prireditve, so prav vsi
izpostavili občutke veselja, sreče in radosti. Zato menim, da je zelo pomembno ohranjati stik
z okolico, stare spodbujati k vključevanju v zunajdomske aktivnosti in povezovanju z drugimi
ljudmi.
Vsem intervjuvancem zelo veliko pomenijo obiski otrok in mladih iz vrtca in osnovne šole.
Stari so veseli vsakega obiska in si želijo, da bi še večkrat prišli v dom tudi mladi in otroci.
Polovica intervjuvancev pa je dejala, da se ne želijo vključevati v različne prireditve v okolici
doma, prav tako se ne udeležujejo izletov. Menijo namreč, da so vse to že doživeli in nimajo
potrebe po raznih aktivnostih, ki potekajo izven doma. Prav tako se sklicujejo na zdravstvene
težave. Seveda pa so zelo veseli, ko se dogodki in aktivnosti dogajajo v domu, radi sprejmejo
vsakogar, ki pride k njim na obisk. Iz tega sklepam, da tisti, ki imajo večje zdravstvene težave,
raje ostanejo v domu in se ne vključujejo v aktivnosti zunaj doma. Menim, da nekateri stari
potrebujejo nekoliko več spodbude in opogumljanja k udeležbi na izven domske aktivnosti in
dogodke, saj se je izkazalo, da so se vedno imeli zelo lepo in se radi spominjajo izletov in
drugih aktivnosti, čeprav so se na začetku precej branili.
Menim, da je povezovanje doma starejših z bližnjo okolico zelo pomembno, saj se ljudje na
ta način družijo, spoznavajo, hkrati pa postajajo stari, ki bivajo v domu, bolj sprejeti in
vključeni v lokalno skupnost. Marsikdo lahko na ta način poruši svoje predsodke o starih, ki
bivajo v domu. Prav tako je večja možnost, da začnejo v dom starejših prihajati ljudje iz
bližnje okolice in jim postane dom domač in ne le neka institucija, kjer so zaprti stari in
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onemogli. Na ta način lahko ljudje sprejmejo dom starejših občanov kot še eno ustanovo,
kjer poteka življenje in kjer je vsakdo dobrodošel in lepo sprejet.
Na tem mestu prav tako vidim vlogo socialnega pedagoga, ki bi lahko bil vezni člen med
institucijo in lokalno skupnostjo.
Kar polovica intervjuvancev je izrazila željo po miru. Čeprav so nekateri med njimi precej
družabni, imajo velik krog socialnih mrež, so izpostavili, da si v tem obdobju želijo veliko miru
in časa zase. Ena intervjuvanka je izpostavila predvsem željo po zdravju, ki je pomemben
dejavnik starostnikovega počutja v domu, vključevanja v domske in izvendomske aktivnosti
ter povezovanja s socialnimi mrežami. Tekom pogovorov z intervjuvanci sem namreč večkrat
zasledila, da zdravstveno stanje pomembno vpliva na starostnikovo splošno počutje in
posledično tudi na njihovo aktivno udeležbo in druženje. Tisti, ki imajo več zdravstvenih
težav, se raje zadržujejo v okolici doma.
Ena intervjuvanka bi si najbolj želela umreti. Ta odgovor me je precej presenetil, glede na to,
da gre za osebo, ki sem jo doživela dokaj pozitivno, njena socialna mreža je omejena
predvsem na družino. Njen odgovor bi povezala s tem, da najbrž čuti, da je v življenju že
veliko doživela in da je pripravljena na smrt ter o tem tudi razmišlja. Klevišar (1997, v HojnikZupanc, 1997) je mnenja, da je potrebno razmišljati o smrti zato, da bolje in lepše živimo.
Pravi, da je od našega odnosa do smrti odvisno, kako kvalitetno živimo. Pomembno je, da se
v vseh življenjskih obdobjih zavedamo, da je naš čas omejen, tako bomo z njim ravnali bolj
varčno in ga preživeli bolj smiselno.
Ob tem odgovoru sem pomislila tudi na vprašanje smiselnosti življenja v starosti, ki se starim
ljudem pogosto poraja (Ramovš, 2003). Menim, da stari zato potrebujejo spodbude in
možnosti, kjer se lahko udejstvujejo, so pozitivno sprejeti in doživljajo občutek pripadnosti.
Prav na tem mestu vidim tudi vlogo socialnega pedagoga pri delu s starimi v
institucionalnem varstvu.
Druga polovica intervjuvancev je omenila, da si želi druženja, predvsem obiskov otrok in
mladih, skupnega druženja s sostanovalci, različnih aktivnosti, kot je na primer tombola in
druženje s prostovoljci. Iz omenjenega sklepam, da si še vedno večina starih ljudi v domu želi
socialnih stikov, želijo si udejstvovati v različnih aktivnostih in na dogodkih. Pomembno se mi
zdi tudi to, da si želijo novih stikov, z ljudmi iz bližnje okolice (prostovoljci), predvsem pa
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druženja z mlajšimi generacijami, kar potrjuje že prej omenjeno potrebo starih po
medgeneracijskem druženju in predajanju svojih življenjskih izkušenj mlajšim generacijam
(Ramovš, 2003). Stari zato potrebujejo nekoga, ki jim je pripravljen prisluhniti in jih sprejeti.
Tudi sama sem kot prostovoljka doživela omenjeno željo starih ljudi, predvsem pa me vedno
znova prevzame njihovo veselje in navdušenost ob skupnem druženju.
Na tem mestu prav tako vidim vlogo socialnega pedagoga pri delu s starimi. V mislih imam
predvsem vlogo koordinatorja med prostovoljci, ljudmi iz bližnje okolice in starostniki, ki
bivajo v domu.
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2.6

Sklep

Tekom raziskave sem ugotovila, da so socialne mreže starostnikov (predvsem družina,
sostanovalci, osebje, prijatelji) pomemben dejavnik, ki vpliva na počutje in kvaliteto bivanja
starostnika v domu. Pomanjkanje neformalnih socialnih mrež je pogosto razlog za odhod v
dom starejših, kjer stopijo v ospredje formalne mreže. Pogosto je od povezanosti z različnimi
socialnimi mrežami odvisna tudi vključenost starostnika v aktivnosti v domu in udeležba na
prireditvah v bližnji okolici doma. Prav tako sem zasledila, da se želje starostnikov navezujejo
na socialne stike in odnose z bližnjimi osebami, saj si stari želijo druženja in povezovanja z
ljudmi. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) sta mnenja, da je upad socialnih stikov v pozni
starosti pogosto posledica socialnih ovir in ne želje starostnikov. Menita, da je za življenjsko
zadovoljstvo v pozni starosti bistveno prav ohranjanje vključenosti v različne socialne vloge
in odnose.
Na koncu poglavja bi rada povzela bistvene ugotovitve glede vloge socialnega pedagoga pri
delu s starimi, do katerih sem prišla na podlagi pogovorov s starostniki in na podlagi
preučevane strokovne literature.
Namen socialno pedagoškega dela je pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega
aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispevati k njegovemu polnejšemu vključevanju
v okolje, ga opolnomočiti po poteh opogumljanja, usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k
polnejšemu uresničevanju njegovih temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov, v smeri
sožitja s samim seboj in s svojim okoljem (Sande, et al., 2006).
Menim, da so pomembne naloge socialnega pedagoga pri delu s starimi v institucionalnem
varstvu, naslednje:
vzpostavitev prvega stika s starostnikom in pomoč pri prilagajanju na nov način
življenja;
seznanitev starostnika z načinom bivanja v domu, hišnim redom, osebjem,
sostanovalci;
sodelovanje s svojci v obliki rednih srečanj, tako skupinskih kot individualnih;
timsko delo z zaposlenimi;
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uvajanje vidikov normalizacije v domsko življenje – ustvarjati priložnosti, aktivnosti,
kjer se stari lahko vključujejo in sodelujejo;
individualen pristop - predvsem v smislu prisluhniti željam in potrebam starostnika,
pripraviti individualiziran načrt dela s starostnikom;
celostna in multidisciplinarna obravnava posameznika;
vezni člen med starostnikom in njegovimi socialnimi mrežami (družina, prijatelji,
prostovoljci, sostanovalci, osebje, otroci, mladi);
vodenje medgeneracijskih in samopomočnih skupin;
opolnomočenje in spodbujanje starostnika;
krepitev njegovih potencialov in ustvarjanje možnosti, da se počutijo vredne,
koristne;
vezni člen med institucijo in lokalno skupnostjo, povezovanje različnih ustanov
(domovi za stare, šole, vrtci, društva, nevladne organizacije, podjetja itd.);
socialni pedagog kot oseba, ki zna poslušati in slišati starega človeka.
Menim, da je lahko socialni pedagog v domu za stare ljudi zlasti povezovalec med stanovalci
in okoljem. Tisti člen, ki skrbi, da se ohranjajo in vzdržujejo socialne mreže starih.
Kontinuirano in odprto sodelovanje svojcev, delavcev doma in stanovalcev omogoča dialog,
ki je v korist stanovalcev. Med drugim vidim vlogo socialnega pedagoga tudi kot povezovalca
med domom in širšim okoljem, ki skrbi za aktivno vključevanje prostovoljcev in lokalne
skupnosti v življenje doma ter obratno, da spodbuja k vključevanju starih v dogodke,
aktivnosti, ki se odvijajo v bližnji lokalni skupnosti. S tem bi socialni pedagog tudi prispeval k
večji povezanosti generacij in posledično rušil stereotipe o starosti in starih, ki bivajo v
domovih. Socialnega pedagoga v domu za stare pa vidim tudi v vlogi zagovornika, tistega, na
katerega se star človek vedno obrne, ko potrebuje pomoč, pogovor ali nasvet.
Menim, da ima socialni pedagog na področju dela s starimi v prihodnosti veliko možnosti, da
se uveljavi, tako v domovih za stare kot tudi pri ostalih alternativnih oblikah pomoči za stare,
ki postajajo vse bolj pomembne tudi v Sloveniji.
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3

ZAKLJUČEK

»STAROST je drugačno življenjsko obdobje od mladosti in srednjih let, vendar pa ni v ničemer
manj smiselno, kakor je življenje v mladosti in v srednjih letih. Za doživljanje smisla v
STAROSTI je pomembno, da človek svojo starost sprejme, da ohrani ali ustvari z nekom
pristen osebni človeški odnos in da je povezan z ljudmi iz mlade in srednje generacije«
(Ramovš, 2003).
Demografski trendi gredo v smeri naraščanja starega prebivalstva. V pozni starosti se
pogosto zgodi, da star človek ne more več skrbeti sam zase, ob sebi pa nima nikogar, ki bi mu
nudil stalno nego in pomoč. V Sloveniji je za omenjene starostnike še vedno v največji meri
razvito institucionalno varstvo oziroma bivanje v domu starejših. Za starega človeka pomeni
odhod iz domačega okolja veliko osebno spremembo. Domovi za starejše se predvsem v
zadnjem obdobju gradijo po principu čim večjega ugodja za stare, gradijo se lepe stavbe, z
modernim pohištvom, primernimi napravami in zdravstvenimi pripomočki, ki omogočajo
starim dobro počutje in lagodno življenje. Tako so danes v največji možni meri zadovoljene
materialne potrebe starostnika. Pogosto ljudje pozabimo, da so le-te manj pomembne za
osebno zadovoljstvo in kakovostno življenje. Tako kot vsem ljudem v vseh življenjskih
obdobjih tudi staremu človeku veliko več pomenijo nematerialne dobrine, predvsem
hrepenijo po tesnem medosebnem odnosu, stikih z ljudmi, ki jih imajo radi, in željo po
pogovoru in družbi.
V diplomski nalogi sem se zato osredotočila predvsem na socialni vidik življenja v domu.
Zanimale so me socialne mreže starostnika in njihov pomen za kakovostno bivanje v domu
starejših ter vloga, ki jo ima pri delu s starimi v institucionalnem varstvu socialni pedagog.
Starostnikom, ki bivajo v domu starejših, največ pomenijo stiki z družinskimi člani in svojci.
Nudijo jim tudi največ socialne opore, tako čustvene kot tudi instrumentalne. Prav tako stari
navajajo, da so uspeli ohraniti največ stikov prav z družinskimi člani. Velik pomen imajo za
starega človeka, ki biva v domu, zaposleni. Prav vsi intervjuvanci so namreč izpostavili
prijaznost in posluh osebja, veliko jim pomeni to, da so jih pripravljeni poslušati in uresničiti
njihove želje. Starostniki se v večji meri dobro razumejo s sostanovalci, s katerimi se družijo,
opravljajo skupne aktivnosti, se povezujejo v krožkih, na različnih dogodkih. Nekateri
izpostavijo, da se ne razumejo dobro z vsemi sostanovalci, kar kaže na to, da so v domu stari,
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ki imajo različne interese, želje in potrebe, kar pa mnogokrat od starih ljudi zahteva tudi
prilagajanje. Starostniki so si različni v tem, v kolikšni meri si želijo povezovanja z okolico
doma in vključevanja v različne aktivnosti, ki potekajo v domu in izven doma. Večinoma so
vsi zadovoljni in veseli, če se aktivnosti in dogodki odvijajo v domu. Predvsem tisti, ki imajo
več zdravstvenih težav, se ne želijo vključevati v aktivnosti, ki potekajo v bližnji okolici doma.
Prav vsi starostniki pa si želijo obiskov mladih in otrok, katerih se še posebej razveselijo. Na
tem mestu vidim veliko potrebo po medgeneracijskem povezovanju. Kot sem že večkrat
omenila, socialnega pedagoga vidim predvsem v vlogi povezovalca in hkrati tkalca socialnih
mrež starostnikov. Nekoga, ki stalno bdi nad potrebami in željami stanovalcev, skrbi in gradi
možnosti za vključevanje starostnikov v različne aktivnosti, tako v okviru doma kot v bližnji
okolici. Za to pa menim, da je potreben celostni pogled na posameznika, timsko delo skupaj z
zaposlenimi, svojci ter individualiziran pristop in predvsem zmožnost posluha in razumevanja
starih ljudi.
S kvalitativno raziskavo sem želela pridobiti čim bolj individualizirane, osebne odgovore in s
tem tudi bolj konkretno in poglobljeno spoznati intervjuvančeve poglede na življenje v domu
starejših ter doživljanje njihovih socialnih mrež. Pred samo izvedbo raziskave sem si zastavila
širša in tudi bolj konkretna vprašanja. Mislila sem, da bodo intervjuvanci veliko
pripovedovali, vendar se je izkazalo, da potrebujejo ogromno konkretnih podvprašanj. Iz
tega sledi to, da so intervjuji precej usmerjeni na podlagi mojih podvprašanj, s katerimi je
velika verjetnost, da se kažejo tudi moje osebne predpostavke in subjektivni vidik gledanja
na dano situacijo. Menim, da bi morala za večjo objektivnost in natančnost zbranih podatkov
kombinirati več različnih tehnik, metod in virov podatkov, kar bi omogočilo tudi večjo
veljavnost dobljenih rezultatov.
Upam, da sem s svojim diplomskim delom uspela pristaviti svoj delček v mozaiku različnih
možnosti socialno pedagoškega dela. Želela bi si, da socialni pedagogi tudi na podlagi moje
raziskave spoznajo pomembnost dela s starimi ljudmi in hkrati možnost za aktivno
vključevanje v institucionalno varstvene oblike pomoči.
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