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Ni toliko pomembno, koliko si star, pomembneje je, kako si star (Pečjak, 2007).

POVZETEK
Diplomsko delo z naslovom Skupine starih ljudi za samopomoč in kakovostna starost vsebuje
teoretični in empirični del. Osredotoča se na populacijo starih ljudi in kakovostno staranje.
Kljub številčnosti starostne skupine starih ljudi, še vedno nismo dovolj pripravljeni na
spremembe v druţbi. Izstopajo predvsem nematerialne potrebe starih ljudi in pomoč pri
zadovoljevanju teh potreb.
V teoretičnem delu predstavim pojma staranje in starost ter programe, ki so namenjeni starim
ljudem. Prav tako predstavim priprave na kakovostno starost in programe kakovostnega
staranja. Velik del pa namenim pomenu ter dejavnostim skupin starih ljudi za samopomoč.
V empiričnem delu sem izvedla kvalitativno raziskavo. Iz intervjujev so razvidna ţivljenja
sedmih intervjuvank in njihovi pogledi na staranje. Vse poročajo o pozitivnem vplivu
vključevanja v skupine starih ljudi za samopomoč. Strinjajo se, da se je za kakovostno
staranje treba potruditi in marsikdaj sprejeti tudi pomoč.

KLJUČNE BESEDE
Staranje, starost, nematerialne potrebe, kakovostna starost, skupine za samopomoč,
gerontologija.

ABSTRACT
The graduation thesis entitled Groups of older people for self-help and quality aging
comprises a theoretical and an empirical part. The whole paper focuses on the population of
the elderly and quality of ageing. Despite a significant number of the elderly population, the
society is still not sufficiently prepared for changes. Non–material needs of older people and
help in meeting these needs are standing out.
The theoretical part presents the concept of ageing and old age, as well as the programmes
that are designed for the elderly. Preparations for the quality ageing and quality ageing
programmes are described. A large part is devoted to the importance and activities of groups
of older people for self-help.
In the empirical work, I carried out a qualitative study. The interviews portray lives of seven
interviewed women and their views on ageing. All of them report positive effects of
integration into groups of older people for self-help. They also agree that quality old-age
requires effort and also willingness to accept help.
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1 UVOD
V današnji druţbi se starostna skupina ljudi nad 60 let povečuje. Spreminjata se način
delovanja druţbe in pogled na stare ljudi. To niso več onemogli »starčki«, ki čakajo na konec
svojega ţivljenja, ampak dejavni 70 in 80 let stari ljudje, ki še zmeraj ţelijo ţiveti polno
ţivljenje in zadovoljevati svoje potrebe, vendar potrebujejo pri tem nekaj pomoči. Prav
skupine starih ljudi za samopomoč zdruţujejo stare ljudi in jim dajejo moţnost aktivnega in
kakovostnega staranja. »Vsakdo se stara. To ne zahteva nobenega talenta ali sposobnosti.
Treba je doraščati tako, da odkrivamo nove moţnosti in spremembe. Starejši ljudje navadno
ne obţalujejo tega, kar so storili, temveč tega, česar niso storili. Edini ljudje, ki se bojijo
smrti, so tisti, ki obţalujejo« (Pečjak, 2007, str. 10).
Zaradi zgoraj omenjenih dejstev sem se odločila, da se v svojem diplomskem delu
osredotočim na stare ljudi in njihovo staranje. Med študijem se nismo veliko dotikali teme
starih ljudi in kakovostnega staranja, sama pa sem si o tem vedno ţelela izvedeti malo več.
Socialnega pedagoga vidim kot novo moţnost sodelovanja s starimi ljudmi v druţbi, ki se
spreminja. Imamo vse potrebne kompetence za delo s starimi ljudmi, le izkoristiti jih moramo.
V teoretičnem delu sem najprej predstavila pojma staranje in starost. Omenila sem teorije
staranja in vrste starosti. Predstavila sem staranje prebivalstva in potrebe ter razvojne naloge v
starosti. Pri tem sem se še posebej osredotočila na nematerialne potrebe, ki so v današnji
druţbi velikokrat potisnjene na rob. Velik pomen ljudje namenjamo tudi zdravju v starosti.
Velikokrat pa v druţbi naletimo na stereotipe o različnih skupinah ljudi in tudi stari ljudje niso
izvzeti. Tako sem predstavila najpogostejše starostne stereotipe in s tem povezan pojem
ageizem. Poskušala sem zajeti ponudbo programov namenjenim starim ljudem. Kot piše ţe v
naslovu, sem se osredotočila na kakovostno starost, predvsem na priprave in programe
kakovostnega staranja. Nazadnje sem predstavila program skupine starih ljudi za samopomoč,
in sicer namene in cilje teh skupin, metode dela v takšnih skupinah, pomen ter dejavnosti.
V empiričnem delu sem ţelela ugotoviti odnos starih ljudi do staranja in kakovostne starosti.
Prav tako me je zanimalo, kako skupine starih ljudi za samopomoč vidijo stari ljudje in
kakšne so njihove aktivnosti. Izvedla sem sedem intervjujev, in sicer s štirimi gospemi, ki
ţivijo same doma in so članice skupine starih ljudi za samopomoč, in s tremi gospemi, ki
ţivijo v domu za stare ljudi in so prav tako članice skupine starih ljudi za samopomoč. V tem
8
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delu sem predstavila ugotovitve kvalitativne raziskave in jih povezala z ugotovitvami drugih
in s teoretičnimi izsledki.
»Ţivljenje postavlja vsakemu človeku vprašanje o kakovostnem staranju, da bi nanj
odgovoril. Kdor ima srečo ali dovolj pameti, da ga sliši in nanj odgovarja, naredi nekaj
pomembnega za svojo srečo in srečo ljudi okrog sebe, zlasti starejših. Vendar pa je v
današnjem času vprašanje o starosti in staranju tako tiho, da ga je teţko slišati. Današnji
zahodni ljudje doţivljamo staranje kot nekaj neprijetnega, skoraj nedostojnega ali celo
sramotnega. Kdo in čemu naj bi se torej ukvarjal s temi vprašanji?« (Ramovš, 2003, str. 21)

9
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 STARANJE IN STAROST
Pojma staranje in starost sta različna. »Starost je stanje posameznika ali naroda, staranje pa
proces, ki traja od rojstva do smrti« (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992, str. 26).
»Staranje lahko opišemo kot proces, ki prinaša spremembe na področjih zdravja in bolezni,
avtonomije in odvisnosti, kompetenc in deficitov, svobodne volje, zapuščenosti in modrosti.
Prav tako opaţamo pojave bojazni pred izgubo varnosti, pomisleke glede umiranja, smrti,
pravic in dolţnosti (Baltes, 1999; povzeto po: Kobentar, 2008, str. 146). Staranje je razširjen
pojav v sodobni druţbi, kar je posledica niţje stopnje umrljivosti dojenčkov in napredka v
zdravstvu ter načina ţivljenja ljudi v tretjem ţivljenjskem obdobju (Stuart – Hamilton, 2000).
»Za stare ljudi se uporabljajo večinoma izrazi: ostareli, starejši, ljudje v tretjem ţivljenjskem
obdobju. Od tod tudi obilica imen za ustanove, ki so namenjene njihovi oskrbi: dom za
ostarele občane, dom za starejše občane, dom za varstvo odraslih, dom za upokojence in dom
upokojencev, dom oskrbovancev, dom počitka. Razmišljanje o izrazu za subjekt socialne
gerontologije in gerontagogike lahko sklenemo takole: star človek je edini primeren izraz za
temeljni strokovni pojem socialne gerontologije in gerontagogike. Za ustanove je najbolj
nevtralen izraz dom za stare ljudi, če pa se hoče poudariti, da je ustanova tudi za mlajše
onemogle, je to dom za stare in onemogle ljudi« (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992,
str. 24–25).

Tudi sama bom v okviru diplomskega dela uporabljala pojma: stari ljudje in dom za stare
ljudi. Ob poplavi različnih pojmovanj se ţelim drţati enega. Se pa ob tem sprašujem, zakaj je
beseda star v druţbi takšen tabu in ima oznako negativnega. Če rečeš nekomu, da je star, to
velikokrat ljudje razumejo, kot da je nesposoben, onemogel. Vendar beseda star sama po sebi
ni negativna opazka, saj tudi mlademu človeku rečemo mladostnik ali pa najstnik, pa s tem ne
mislimo, da je še premlad, nedozorel ali nespameten. Ravno zaradi teh razmišljanj sem se pri
pisanju svojega diplomskega dela odločila, da bom uporabljala izraz star človek.
»Skrbeti za pogoje kakovostnega staranja in soţitja generacij je ţe zdaj – v naslednjih dveh
desetletjih pa bo še veliko bolj – prednostna preţivitvena naloga celotne evropske kulture«
(Ramovš, 2003, str. 22). »Staranje prebivalstva je velik izziv za evropsko druţbo, saj se z
njim srečuje prvič v zgodovini« (Vertot, 2008, str. 15).
10
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V obdobju 2008–2060 se bo zvišalo pričakovano trajanje ţivljenja s 74,7 na 83,7 let za moške
oziroma za ţenske z 81,9 na 88,8 let (Vertot, 2009). »Čeprav se število prebivalcev Slovenije
ob variiranju posameznih predpostavk, posebej v nekaterih starostnih skupinah, bistveno
razlikuje, pa vsi predstavljeni rezultati kaţejo v prihodnosti na izrazito staranje prebivalstva
Slovenije« (prav tam, str. 27).
Deleţ oseb v starosti nad 65 let med skupnim prebivalstvom naj bi se v Evropski uniji povečal
s 17,1 % na 30,0 %. Število prebivalcev pri omenjeni starosti pa naj bi se predvidoma od leta
2008 do leta 2060 povečal s 84,6 milijonov na 151,5 milijona. V Sloveniji pa naj bi se deleţ
ljudi, starih več kot 65 let, med skupnim prebivalstvom povečal za 16,1 % (na 33,4 %)
oziroma naj bi se število toliko starih prebivalcev predvidoma povečalo od leta 2008 do leta
2060 s 325 300 na 589 900 prebivalcev. Deleţ ljudi, starih več kot 80 let, naj bi se v Sloveniji
povečal s 3,5 % na 14,1 % oziroma z 71 200 na 249 500 prebivalcev (prav tam).
»Staranje prebivalstva je ostro zarezujoč globalni pojav, ki se dotika vseh ljudi: moških, ţensk
in otrok. Stalno naraščanje starejših starostnih skupin med prebivalci posameznih drţav
(obojega v absolutnih številih in v deleţih oz. razmerjih glede na skupino delovno sposobnega
prebivalstva) neposredno vpliva na medgeneracijska in znotrajgeneracijska razmerja z vidikov
pravičnosti in solidarnosti in to oboje – pravičnost in solidarnost – naj bi podpirale vse
druţbe« (Vertot, 2008, str. 10–11).
»Ta dejstva v evropski kulturi vodijo v naglo problemsko zaostrovanje. Zato je nujno treba
okrepiti sodelovanje vseh strok, ki se ukvarjajo s kakovostnim staranjem in soţitjem
generacij« (Ramovš, 2004).
Kadar začnemo govoriti o starosti in staranju, se takoj srečamo tudi s pojmoma gerontologija
in gerontagogika. »Gerontologija je znanost ali veda o starosti, staranju in starih ljudeh.
Gerontagogika pa je veda o učenju in osebnostnem oblikovanju v starosti.« (Ramovš, 2003,
str. 31). »Socialna gerontagogika se posveča pripravi in usposabljanju za čim bolj kakovostno
medčloveško-odnosno ţivljenje v starosti. Socialna gerontologija in gerontagogika si z
uvajanjem in razvijanjem metodologije dela v skupinah starih ljudi za samopomoč vestno
prizadevata za usposabljanje starostnikov za čim bolj kakovostno preţivljanje starosti ter za
zadovoljevanje nematerialnih potreb starih ljudi« (Kladnik, 1999, str. 190–194).
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2.1.1 Teorije staranja
Na področju staranja so znane tri teorije, in sicer biološke, psihološke in socialne. Vsaka od
teh teorij gleda na staranje iz svoje teoretične perspektive:


biološke teorije govorijo o procesu telesnega staranja, o upadanju telesnih
zmogljivosti, vsi ti procesi pa se končajo s smrtjo;



socialne teorije govorijo o procesu umikanja iz aktivnega ţivljenja;



psihološke teorije pa izhajajo iz razvojnih teorij in teorij osebnosti (Ramovš, Kladnik,
Knific in sodelavci, 1992).

Poţarnik (1981) pravi, da psihološke teorije opredeljujejo staranje po tem, koliko so ljudje
aktivni, samostojni. Človekove starosti ne označujejo samo leta, ampak tudi način ţivljenja.
Socialne teorije pa govorijo o vplivu socialnega okolja na posameznika, pri čemer se stari
ljudje vedejo v skladu s pričakovanji druţbe.
2.1.2 Vrste starosti
Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci (1992) ločijo tri vrste starosti, in sicer razlikujejo:


kronološko starost: to je starost posameznika, velikokrat se ljudje ne počutijo tako
stare, kot kaţejo leta;



funkcionalno starost: ta zajema tako biološko, psihično in socialno starost;



doţivljajsko starost: gre za osebno doţivljanje starosti.

»Medtem, ko je kronološka starost definirano dejstvo, je funkcionalna starost tista, ki v
povezavi s stopnjo ohranjenega ali izgubljenega zdravja neposredno vpliva na kakovost
vsakdanjega ţivljenja. Področje doţivljajske starosti posamezniku omogoča obilo
manevrskega prostora v smeri širjenja ali oţenja osebne perspektive. Gre za osebno
doţivljanje lastne starosti, ki je povezano z načinom ţivljenja tu in sedaj, pa tudi z
vrednotenjem tega, kar je človek doţivel/dosegel/ustvaril v preteklosti« (Knific, 2010a, str.
29). Po drugi strani pa kronološka starost ni zanesljivo dejstvo. Po zunanjem videzu so ljudje
videti starejši ali mlajši, kot v resnici kaţejo njihova leta. Tudi psihološki znaki staranja (na
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primer pozabljanje) se pri različnih ljudeh pojavljajo v različnih ţivljenjskih obdobjih (Pečjak,
1998).
Kdaj rečemo, da je človek star oziroma da je vstopil v tretje ţivljenjsko obdobje, opredeli
Pečjak (1998, str. 9): »Koledarski mejniki, kot so na primer 50, 60 ali 65 let, so dogovorjeni iz
praktičnih razlogov, na primer za določanje upokojitve. V resnici pa je staranje strnjen proces,
z nekaterimi pospeški in zastoji«.
Ramovš (2004) tretje ţivljenjsko obdobje razdeli v:
1. zgodnje starostno obdobje, od 66. do 75. leta,
2. srednje starostno obdobje, od 76. do 85. leta,
3. pozno starostno obdobje, po 86. letu starosti.
Poznamo še delitev na primarno, torej običajno staranje, in sekundarno staranje. Za prvo je
značilno, da ljudje ţivijo dejavno, se ukvarjajo s športom, nekateri še delajo. Se pravi, da
ţivijo polno ţivljenje. Za sekundarno staranje pa so predvsem značilne različne bolezni,
bolečine, odvisnost od drugih ljudi, onemoglost. Primarna in sekundarna starost se pri
posamezniku velikokrat prekrivata, zelo pogosto pa primarnemu staranju v poznih letih
starosti sledi sekundarno staranje (Pečjak, 1998).
2.1.3 Potrebe in razvojne naloge v starosti
»Na stara leta se manjšajo moţnosti za ustvarjalno uresničevanje vrednot, večajo pa se
moţnosti za zavzemanje smiselnega stališča do teţkih danosti. S staranjem slabijo moči za
telesno delo in napore, peša spomin in druge duševne zmoţnosti, upada torej večina
zmoţnosti, ki so potrebne za ustvarjalno spreminjanje stvarnosti, delno pa tudi za novo
doţivljajsko bogatenje. Vse pogostejši sopotniki pa postajajo bolezen, osamljenost, druţbena
odrinjenost na stranski tir, v globini se oglaša zavest krivde zaradi vsega, kar je človek v
ţivljenju po nemarnosti opustil, zagrešil in zakrivil, bliţa se smrt, s svojo teţo in skrivnostjo.
Do vsega tega mora človek zavzeti svoje stališče. Čeprav se s staranjem premikajo moţnosti
vse bolj na področje zavzemanja smiselnih stališč do teţkih dejstev, pa so tudi ţivljenjske
naloge, ki jih lahko človek opravi samo v starosti in celo v poslednjih trenutkih ţivljenja, po
poti ustvarjalnosti in doţivljanja« (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992, str. 44). »Na
prehodu v tretje ţivljenjsko obdobje čakajo človeka travmatični dogodki in siloviti stresi, kot
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so odhod zadnjega otroka iz druţine, upokojitev in prej ali slej smrt enega od zakoncev.
Pogosto nastopijo tudi finančne teţave, sprememba bivališča in osamljenost, nekateri
starostniki odidejo v zavode in domove, kjer so ţivljenjske razmere povsem drugačne«
(Pečjak, 1998, str. 13).
Naloge v starosti:


Prepuščanje skrbi za vsakdanjo preskrbo srednji generaciji.
Starejši človek naj bi po upokojitvi prepustil glavno odgovornost srednji generaciji.
Navadno počasi začnejo pešati tako fizične kot druge sposobnosti. Seveda to ne
pomeni, da ne bi smel nič več delati, ampak da počasi prepusti delo srednji generaciji.
Stari človek mora spremeniti odnos do dela, ki ga je imel vse ţivljenje, in če zna to
narediti, lahko ţivljenje uţiva (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992).
Upokojitev je pomembna naloga v tretjem ţivljenjskem obdobju. Za nekatere je to
zelo stresen dogodek v ţivljenju, saj niso pripravljeni zapustiti svojega delovnega
mesta. Drugi pa si hitro najdejo nove konjičke, se zopet izobraţujejo in počnejo stvari,
za katere jim je prej zmanjkalo časa (Pečjak, 1998). V starosti torej posameznik ni več
vpet v materialno proizvodnjo in vodenje druţbe (Ramovš, 2003).



Nevsiljivo, toda odločno predajanje življenjske izkušnje mladi generaciji.
Star človek je v svojem ţivljenju doţivel marsikaj, vpet je bil druţbene spremembe,
spremembo miselnosti, razvij tehnologije… Ima ogromno izkušenj, med katerimi so
lahko tudi zelo pomembne in te se morajo prenašati na mlajše generacije kot opozorilo
in v poduk (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992). »Zakonitost antropološke
dinamike človeških izkušenj, ki na njej sloni vsa človeška kultura, nam torej za
gerontologijo in gerontagogiko narekuje dvoje nalog: da v starosti sleherni človek
preda svojo temeljno ţivljenjsko izkušnjo kar najbolj smiselno naslednji generaciji in
da to predajanje omogočimo s tem, da se stari ljudje ţivo včlenijo v temeljne človeške
skupine skupaj z obema mlajšima generacijama, zlasti z mladimi« (prav tam, str. 46).
Povečanje ozaveščenosti in spremembe stališč do starih ljudi lahko prinesejo
razumevanje vsakdanje izkušnje staranja. Pomembna dejavnost je zgodovina in
priznanje dragocenim zapisom, ki jih imajo stari ljudje v sebi, ker so preţiveli ţe
veliko stvari, ki so se dogajale po svetu (Bond, Coleman, Peace, 1993).
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Zgled preprostega življenja, sproščene vedrine.
Star človek je lahko s svojim ţivljenjem v starosti zgled mlajšim generacijam, in sicer
s tem, kako ţivi, kako se spoprijema s starostjo in morebitnimi teţavami, ter z
načinom mišljenja o staranju in smrti. Velikokrat o starosti nočemo razmišljati, sploh
kadar opazujemo stare ljudi, ki se ne znajo soočati s starostjo, takrat še pogosteje
mislimo, da je starost samo negativna in se je bojimo (Ramovš, Kladnik, Knific in
sodelavci, 1992). »Zgled starajočih se ljudi glede kakovostnega preţivljanja starosti in
zrelega odhajanja s sveta deluje na srednjo in mlado generacijo v dveh smereh: kot
model za njihovo pripravo na poznejše preţivljanje lastne starosti in kot bivanjska
gotovost, da je človeško ţivljenje v vseh obdobjih smiselno. Če stari odklanjajo svojo
starost in vse, kar prinaša, in je ne ţivijo pametno, ni nikjer ţivega zgleda, kako to
početi, in srednji generaciji se podira upanje, da je starost smiselni del ţivljenja.
Posledica tega pa je odrivanje starih izpred oči na rob druţbe. Če stari nočejo biti stari,
jih mladi ne marajo, če pa lepo ţivijo svojo starost, so priljubljeni« (Ramovš, 2003,
str. 154).



Opravljanje zadnjih osebnih nalog pred odhodom iz časa in prostora.
Človek je minljivo bitje in ve, da bo ob svojem času umrl. »Zadnje osebne naloge pred
odhodom iz časa in prostora so shematično gledano tri: pogled nazaj, zadnja opravila
in pogled naprej« (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992, str. 48). Človeku
pomagamo, da preleti svoje ţivljenje in se spomni vseh tistih pozitivnih in dobrih
stvari, ki jih je naredil v ţivljenju. Po drugi strani pa mora predelati tudi stvari, ki jih
mogoče obţaluje, včasih lahko tudi kaj popravi (prav tam). »Pozitivna bilanca prinaša
zadovoljstvo, negativna pa zagrenjenost, umik vase in resignacijo« (Pečjak, 1998, str.
154). Zadnja opravila se nanašajo predvsem na ureditev premoţenja in drugih
birokratskih zadev. Vseeno pa se star človek sprašuje, kaj ga čaka po smrti, in temu
lahko sledi ukvarjanje z vero (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992). »Kot
zadnje pomembne naloge človeka pred smrtjo lahko navedemo: kesanje ob krivdah, ki
človeka teţijo; odpuščanje drugim za prizadete krivice; hvaleţnost za vse, na kar je
človek ponosen in česar je v svojem ţivljenju vesel; biti človek do konca« (prav tam,
str. 49).
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Havighurts (Rice, 1998; povzeto po: Poljšak Škraban, 2004, str. 97) navaja razvojne naloge
pozne odraslosti: »Ohranjanje fizičnega zdravja in navajanja na omejitve, vzdrţevanje
primernega fizičnega stanja, prilagajanje spreminjanju vloge na delovnem mestu, urejanje
spremenljivih hišnih in ţivljenjskih okoliščin, vzdrţevanje identitete in socialnega statusa,
vzdrţevanje druţabnega ţivljenja, učenje uţivanja prostega časa, vzpostavljanje novih vlog v
druţini, doseganje integritete skozi sprejemanje svojega lastnega ţivljenja«.
»Končna faza v psihosocialnem razvoju, ki po Eriksonovem mnenju nastopi po
petinšestdesetem letu, je namenjena razvoju osebnostne integracije. Ugodna razrešitev krize
staranja vodi v zadovoljenost večine potreb, boljše poznavanje sebe in večje samospoštovanje
posameznika. Neugoden potek pa se kaţe kot razočaranje in ţivljenjski obup. Človek se ozira
nazaj in ugotovi, da čas teče, sam pa ni izpolnil v ţivljenju tistega, kar je ţelel in hotel. Pojem
integracije ega vsebuje sprejemanje svojega ţivljenjskega cikla kot nečesa, kar je moralo biti
tako in ni bilo drugače. Integracija je občutek, ki presega sebstvo in prehaja nacionalne in
ideološke meje. Ego integriteta vodi k določeni filozofski modrosti o ţivljenju. Tak človek
zna braniti dostojanstvo svojega načina ţivljenja pred fizičnimi in ekonomskimi nevarnostmi.
Ve, da je ţivljenje slučajna incidenca enega ţivljenjskega cikla le z enim segmentom
zgodovine. Modrost se kaţe skozi mnoge obraze, od zrelega duha do akumuliranega znanja,
zrelega presojanja in vseobčega razumevanja« (Poljšak Škraban, 2004, str. 98).
Cumming in Henry trdita, da se posameznik okoli šestdesetega leta postopoma začne
poslavljati od druţbe in aktivnega dogajanja v njej. Avtorja s teorijo neangaţiranosti
razlagata, da posameznik vrh angaţiranosti doseţe v srednjih letih, ko je močan, dejaven in
poln ţivljenjskega elana. Prehod od odraslosti k starosti naj bi predstavljal naraven umik iz
dejavnosti in obveznosti. Posamezniku dejavnosti in obveznosti ne pomenijo več toliko, kot
so mu v preteklosti, kar pomeni, da se postopoma začne oddaljevati od druţbe (Cumming in
Henry, 1961; povzeto po: Stuart – Hamilton, 2000).
2.1.4 Nematerialne potrebe v starosti
Ljudje laţje razumemo materialne potrebe, ki jih imajo stari ljudje, in jim pri zadovoljevanju
le-teh tudi priskočimo na pomoč, medtem ko se nematerialne potrebe marsikomu zdijo
nepomembne. Za zadovoljevanje le-teh so nujni čas, energija, bliţina, vzpostavljanje odnosov
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z ljudmi. Čeprav smo materialno dobro preskrbljeni, nam še vedno v ţivljenju manjka prav
nematerialni del (Kladnik, 2010).
»Kakovost človeškega ţivljenja se meri po tem, koliko in v kakšni medsebojni skladnosti so
zadovoljene vse njegove potrebe. Še tako dobro zadovoljevanje nekaterih potreb ob
zanemarjanju drugih pomembnih potreb povzroča ţivljenjske motnje, lahko pa izniči vse
zadovoljstvo obstoječe zadovoljitve. Pogosta današnja izkušnja je, da imajo stari ljudje dobro
zadovoljene materialne potrebe, so zdravi in duševno čili, vendar pa nezadovoljni, ker so
osamljeni in frustrirani na področju medčloveških odnosov« (Ramovš, 2003, str. 88).
Nematerialne potrebe v starosti in predvsem duševni, medčloveški in duhovni vidik v današnji
druţbi zanemarjamo (Kladnik, 1999).
Kladnik (2010) izpostavi tri temeljne nematerialne potrebe v ţivljenju posameznika, in sicer:
potreba po pristnem medčloveškem odnosu, potreba po sprejemanju starosti in sprejemanju
tega obdobja kot smiselnega, potreba po povezanosti vseh treh generacij. Potreba po pristnem
človeškem odnosu izhaja iz tega, da smo vsi ljudje druţabna bitja in potrebujemo odnose z
drugimi ljudmi. Ţe kot dojenčki potrebujemo druge ljudi, saj sami ne bi preţiveli. V odnosih z
drugimi ljudmi lahko razvijamo svoj jaz. V starosti ljudje začnejo izgubljati pomembne osebe
iz svojega ţivljenja, s katerimi so gradili odnos. Prav tako pa je v tem obdobju teţko
vzpostavljati odnose z neznanimi ljudmi, saj ni več toliko priloţnosti za srečevanja in
druţenja ali ni več energije. To pa še ne pomeni, da morajo ljudje v starosti obupati in
samevati. Ponuditi jim je treba priloţnost in pomoč za medčloveški odnos. Potreba po
medčloveški povezanosti je tako najbolj problematična socialna potreba v starosti.
Star človek, ki je materialno zelo dobro preskrbljen in zdrav, pa nima nikogar, ki bi ga
poslušal in se z njim pogovarjal, lahko zelo trpi. Raven zadovoljitve omenjenih potreb je
lahko v posameznikovem ţivljenju kazalec kakovostnega ţivljenja v starosti (Ramovš, 2003).
Pri ljudeh ima starost večinoma negativen prizvok. Večina si prizadeva, da bi staranje
odmaknila na stran. Zavedati se moramo, da se ţivljenjska doba podaljšuje in da bomo v
tretjem ţivljenjskem obdobju lahko še dolgo ţiveli. Zaradi tega je pomembno, kako ga bomo
preţiveli in kako se bomo nanj pripravili, ga sprejeli (Kladnik, 2010). »Ob pojemanju telesnih
in duševnih moči, boleznih, osamljenosti, zavesti zmot in krivde v ţivljenju, bliţajoči se smrti
in drugih starostnih tegobah se posamezniku čedalje ostreje zarezuje v zavest vprašanje o
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smislu ţivljenja v celoti. Predpogoj za osebno iskanje smisla starosti je, da človek sprejme
starost s prepričanjem, da je prav tako smiselno obdobje ţivljenja, kakor so bila mladostna in
srednja leta« (Ramovš, 2003, str. 110–111).
Veliko vlogo ima še medgeneracijska povezanost. Stari ljudje se umaknejo in nimajo stika z
mlajšo generacijo, zato se izkušnje in modrosti ne prenašajo. Mladi se starosti bojijo in ne
poznajo kakovosti in moţnosti, ki jih prinaša ţivljenjsko obdobje v starosti (Kladnik, 2010).
»Človeška izkušnja se v resnici kopiči materializirana v zapisani in upodobljeni obliki, v
obliki narejenih predmetov in sprememb v naravi in druţbi, toda od enega človeka na drugega
in iz roda v rod se prenaša samo v osebnem odnosu« (Ramovš, 2003, str. 107).
2.1.5 Zdravje v starosti
V starosti začnejo upadati čutne sposobnosti, predvsem sluh in vid, upadajo gibalne
sposobnosti, zmanjšujejo se umske sposobnosti, značilno je upadanje pozornosti, pojavljajo se
teţave s spominom (Pečjak, 1998). Vse to upadanje različnih sposobnosti vpliva na kakovost
ţivljenja v starosti. Star človek se mora vsega tega zavedati in krepiti svoje sposobnosti tako,
da je čim dlje na različnih področjih ţivljenja dejaven. »Dejavno ţivljenje z redno vadbo
telesnih in duševnih zmogljivosti lahko uspešno zavira pešanje, staremu človeku pa daje
mladostno sveţino« (Ramovš, 2003, str. 135).
»Človekovo zdravje je ogroţeno vse ţivljenje, čim bolj pa gre človek v leta, raje se mu
pridruţi ta in ona bolezen ali poškodba. V tretjem ţivljenjskem obdobju je zdravje posebej
dragocena vrednota« (prav tam, str. 44). Vendar mora starejši človek, ki ţeli ostati zdrav, tudi
kaj storiti za to, saj ni dovolj, da začne o tem premišljevati šele, ko ţe čuti, da se mu zdravje
slabša. Vse ţivljenje je treba paziti in skrbeti za zdrav ţivljenjski slog, kar je tesno povezano z
materialno preskrbljenostjo posameznika, saj pomanjkanje vpliva tudi na zdravje človeka, še
posebej v starosti (prav tam).
Tretje ţivljenjsko obdobje prinaša različne strese, na katere se posameznik odziva na svoj
način. Stari ljudje se srečujejo s smrtjo svojih bliţnjih, kar prinaša ţalost in depresijo, to pa
lahko poveţemo tudi z osamljenostjo, saj je socialna mreţa in stiki starih ljudi šibkejša.
Nasprotje ţalostnim in stresnim dogodkom so trenutki veselja ob vnukih in nova doţivetja ter
spoznanja (Pečjak, 1998).
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»Staranje je kompleksen proces kritičnega soočanja s preteklostjo, sedanjostjo in
prihodnostjo, ki neločljivo vključuje pozitivne funkcije boja in doseţka. Pri doseganju
dobrega emocionalnega počutja pa je starostnikom v veliko pomoč zaznana emocionalna
opora najbliţjih v druţini, prijateljev in sostanovalcev v domovih za ostarele« (Šadl, 2007).
V starosti so pomembni emocionalni stiki, ni toliko pomembna velika in razširjena socialna
mreţa, ampak kakovostni odnosi najbliţjih (Kobentar, 2008).
»Le zadovoljevanje vseh osnovnih potreb omogoča človeku ohranjati osebno ravnovesje in
integriteto. Starejši so posebej ranljivi prav zaradi porušenega zadovoljevanja temeljnih
psihosocialnih potreb, vse slabšega zdravja in tudi povečane materialne ogroţenosti«
(Kraševec Ravnik, & Šelb, 1999, str. 37).
2.1.6 Starostni stereotipi, ageizem
»Z nekoliko pretiravanja bi lahko rekli: nismo stari zato, ker smo stari, ampak zato, ker
druţba predpisuje, da smo stari« (Pečjak, 1998, str. 61). »Odnos druţbe do starih ljudi se kaţe
v različnih perspektivah, od socialnega sprejemanja, tolerance, pozitivno naravnanih
usmeritev do zelo odklonilnega stališča. Druţba oblikuje stare ljudi, oni pa v njej najdejo
pogoje za svoj obstoj« (Kobentar, 2008, str. 145).
Ko doseţemo določeno starost, se lahko upokojimo, lahko ţivimo v domu za stare ljudi,
izgubimo vozniško dovoljenje itd. (Pečjak, 1998). »Starostni stereotipi vključujejo mnogo
lastnosti, med njimi prevladujejo negativne, kot so: fizična, intelektualna in spolna nemoč,
odvisnost od drugih ljudi, slab spomin, duševna odsotnost, konservativnost, rigidnost,
»odštekanost«, prepirljivost, trmoglavost, sitnost, egocentričnost, egoizem, cinizem in še
mnoge druge lastnosti. Redkejši so pozitivni stereotipi, ki prikazujejo starejše ljudi kot modre,
izkušene in ljubeče do svojih potomcev« (prav tam, str. 63).
Starostni stereotipi pa vplivajo na posameznikovo doţivljanje starosti. Ljudje se bojimo
staranja in ţelimo starost odloţiti. Velikokrat stari ljudje podleţejo starostnim stereotipom in
začnejo ţiveti v skladu z njimi. Počutijo se starejše, kot so v resnici, in se tako tudi obnašajo.
Vse to pa vpliva na kakovostno starost starega človeka, ki v skladu s starostnimi stereotipi ni
preveč kakovostna. »Ker je starost tabu, jo ljudje izrinejo iz svoje zavesti: nanjo ne mislijo, je
sploh ne zaznavajo, zlasti pri sebi ne, vsekakor pa je ne sprejemajo« (Ramovš, 2003, str. 55).
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»Če torej stari ljudje ne sprejemajo svoje starosti, je ne morejo ţiveti polno; zaradi tega
doţivljajo svoje ţivljenje čedalje bolj brezciljno« (prav tam, str. 57). »Tabuiziranost starosti je
povezana s stereotipi. Ker se o starosti premalo govori in se je ljudje sramujejo, se s tem
ohranjajo negativni stereotipi o njej« (Hvalič Touzery, 2003, str. 53).
Druţba gleda na starost kot na nekaj negativnega, vidi samo primanjkljaje in teţave na vseh
področjih človekovega ţivljenja (Kobentar, 2008). Berger in Thompson (1994; povzeto po:
Pečjak, 2007, str. 96) domnevata, »da stik s starejšimi osebami spominja ljudi na njihovo
prihodnost in umrljivost. Zato razvijejo samozaščitne mehanizme, npr. starostne stereotipe, da
se tako izognejo in potlačijo misli na svojo starost in smrt«. Vseeno pa se je pojmovanje
starosti začelo spreminjati, saj se stari ljudje vključujejo v druţbo, kjer veliko vlogo igrajo
predvsem neformalne dejavnosti za stare ljudi (Kobentar, 2008).
Na tem mestu se mi zdi pomembno, da omenim pojem ageizem. »Ageizem je diskriminacija
starostnih skupin. Stari ljudje so kljub velikim medsebojnim razlikam nasilno strpani v enotno
skupino, ki ji je predpisana enaka druţbena vloga. Človek kot individuum je izničen, je ničla,
pomembna je samo starostna skupina, ki ji pripada« (Pečjak, 1998, str. 67–69). Ageizem je
torej uporabljen kot termin, ki se nanaša na stereotipe starostnikov nad 65 letom. Vključuje
čezmerno posploševanje o posameznikih na osnovi zunanjih značilnosti. V nasprotju z
drugimi primeri »izmov« bodo ljudje, ki se oklepajo teh stereotipov, tudi sami sčasoma (ko se
postarajo) postali tarče svojih lastnih negativnih predsodkov (Krauss Whitbourne, 2001).
Ageizem je razširjen zaradi bojazni pred starostjo in nepoznavanjem ţivljenja starih ljudi, ki
se nič več ne prepleta z generacijo mladih (Pečjak, 1998).
»Pojavljata se dve pomembni vprašanji: Kako uničiti negativne stereotipe o staranju, ki jih
ustvarjajo skupnosti in jih potrjujejo mediji in kako zagotoviti, da bi starejši ljudje dobili
cenjeno vlogo v skupnosti?« (Hvalič Touzery, 2003, str. 56). Mediji morajo začeti več govori
o starih ljudeh in njihovih zgodbah ter pogledih, saj niso dovolj le propagandna sporočila za
izdelke, ki naj bi zadrţevali fizično staranje telesa (prav tam).
»Boriti se proti ageizmu z dvema pomembnima oroţjema: znanjem in pripravljenostjo, da se
pribliţamo vsaki osebi, ne glede na starost, kot individuum z edinstvenimi močmi, šibkostmi,
moţnostmi in priloţnostmi« (Pečjak, 1998, str. 70).
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2.2 PONUDBE PROGRAMOV, NAMENJENIH STARIM LJUDEM
2.2.1 Programi za kakovostno življenje popolnoma samostojnih ljudi v tretjem
življenjskem obdobju in za smiselno uporabo njihovih življenjskih sil:


programi in organizacije za zaposlitev in delo (prostovoljno delo, delo
upokojencev z delnim delovnim časom, ljubiteljsko delo, konjički ipd.);



programi in organizacije za medsebojno povezovanje starostnikov (društva
upokojencev, politične stranke ipd.);



programi in organizacije za izobraţevanje (Univerza za tretje ţivljenjsko
obdobje, študijski kroţki ipd.);



programi in organizacije za rekreacijo in šport (planinska društva, centri za
rekreacijo ipd.);



programi in organizacije za potovanja, počitnice in razvedrilo (turistična
podjetja, društva ipd.);



programi in organizacije za medgeneracijske odnose (povezovanje mlade ali
srednje generacije s starimi ljudmi);



programi in organizacije za pripravo na upokojitev;



stanovanjske zadruge ali stanovanjske skupine za tretje ţivljenjsko obdobje
(posameznik ostane sam v veliki hiši ali stanovanju in začne oddajati sobe
oziroma si deli prostore s sostanovalci) (Ramovš, 2003).

2.2.2 Programi za delno pomoč starejšim ljudem:


usposabljanje druţine s starim druţinskim članom (treba se je naučiti
komunikacije s starim človekom, pridobiti znanje o boleznih, ki lahko pestijo
starega človeka) (Ramovš, 2003);



pomoč in nega na domu: socialno oskrbo na domu izvajajo večinoma socialni
oskrbovalci v okviru javnih zavodov. Pomoč zajema predvsem gospodinjsko
pomoč (priprava obroka, nakup ţivil, čiščenje ipd.), pomoč pri vzdrţevanju
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osebne higiene (oblačenje, umivanje in ostale ţivljenjske potrebe, ki so
osnova), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (socialna mreţa z okoljem,
ipd.). Socialna oskrba na domu omogoča starim ljudem, da še naprej ţivijo v
lastnem domu, obenem pa jim nudi pomoč pri ohranjanju kakovostnega
ţivljenja (Knific, 2010b);


zagovorništvo in inšpekcijske sluţbe za preprečevanje nasilja nad starimi
ljudmi (problem vdiranja v stanovanje, tatvine in izdajanje za ljudi, ki naj bi
pomagali) (Ramovš, 2003);



centri za pomoč na daljavo (telefonska zveza med posameznikom in centrom
za pomoč na daljavo) (prav tam);



varovana stanovanja: so dober način zagotavljanja kakovostne starosti.
Stanovanja se opremijo in preuredijo tako, da omogočajo varnost, gibanje.
Stara oseba lahko tako še vedno ţivi v okolju, kjer ima razvito socialno mreţo.
Lastno stanovanje ji daje svobodo, intimo, saj ni vpeta v institucionalno
ţivljenje. Posamezniku omogoča samostojnost, obenem pa so zadovoljene tudi
potrebe po varnosti in prilagodljivosti pripomočkov, ki se pojavljajo v starosti
(Knific, 2010b).

2.2.3 Programi za popolno oskrbo v starosti:


institucionalno varstvo (dom za stare ljudi): osebe, ki so starejše od 65 let,
imajo moţnost, da se vključijo v socialni zavod oziroma domove za stare ljudi.
Tam jim nudijo celodnevno oskrbo oziroma drugi dom. Uporabniki si pogosto
delijo sobo še z dvema ali tremi sostanovalci. Večina jih potrebuje zdravstveno
nego, ne smemo pa pozabiti na pogovor in pristne človeške odnose. Ravno pri
tem imajo zaposleni teţave, ker je njihov urnik dela natrpan in za kaj takega
zmanjka časa. Poleg zdravstvene ponudbe so pomembni tudi socialni
programi, ki popestrijo uporabnikov vsakdan (Knific, 2010b);



dnevni centri so odprti čez dan in so namenjeni varstvu in oskrbi uporabnikov.
Delovni čas je najpogosteje od 8. do 17. ure. Dnevni centri večinoma delujejo
v okviru domov za stare ljudi, kar odpira vprašanje primernosti lokacije.
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Primerneje bi bilo, da so dnevni centri nameščeni v vseh večjih krajih in tako
dostopni vsem starim ljudem (prav tam);


vključitev v drugo druţino: pri nas ta oblika pomoči starim ljudem ni dobro
razvita in sprejeta. Stari ljudje gredo raje v institucijo in čakajo na prosto
mesto, kot da bi se vključili v drugo druţino, ki bi jim nudila pomoč. Druţina
je le majhna skupina ljudi, ki zahteva vzpostavljanje novih odnosov in
znanstev (prav tam).

2.3 KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE V STAROSTI
2.3.1 Kaj je kakovostna starost
Kadar govorimo o kakovostnem staranju, najprej pomislimo na tretjo generacijo, ne smemo
pa pozabiti, da je treba to povezati tudi s kakovostnim staranjem mlajših generacij (Ramovš,
2003). »Kakovost človekovega ţivljenja sestavljajo materialni standard, psihično in duhovno
stanje človeka ter njegovo socialno, medčloveško in kulturno funkcioniranje« (Ramovš,
Kladnik, Knific in sodelavci, 1992, str. 15). »Kakovostna starost je dejavno, preprosto,
sproščeno, vedro, samostojno in dozorelo ţivljenje« (Ramovš, 2003, str. 179). Kakovostno
staranje ne pomeni zaustavitve procesa staranja (Krauss Whitbourne, 2001).
»Če vprašamo ljudi, stare 70 let, o njihovih občutkih sreče, jih nekako 60 odstotkov odgovori,
da so dokaj srečni in da nič manj ne uţivajo v ţivljenju kot v mlajših letih. Preteţno
nezadovoljen in nesrečen je v teh letih vsak šesti starostnik. Ti podatki kaţejo, da starost še
zdaleč ni obdobje brez ţivljenjskih zadovoljstev« (Poţarnik, 1981).
»Za kakovostno ţivljenje na stara leta je potrebna zadovoljitev materialnih potreb po
stanovanju, hrani, obleki in drugem, enako pomembne pa so za kakovostno in smiselno
starost tudi nematerialne ali socialne potrebe« (Postruţnik, 2000, str. 338) .
2.3.2 Kaj storiti za kakovostno starost
Zdravje in materialna preskrbljenost sta pomembna dejavnika kakovostne starosti, nista pa
edina (Ramovš, 2003). »Ob zavestni skrbi za ohranjanje in krepitev zdravja ter materialno
preskrbljenost v starosti moramo postaviti tudi skrb za višje človeške razseţnosti. In sicer:
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zavestno skrb za ohranjanje in krepitev človekove svobode in samostojnosti v odločanju ter
njegovo osebno odgovornost za odločitve; zavestno skrb za ohranjanje in krepitev
medčloveških odnosov z različnimi ljudmi; zavestno skrb za učenje in ustvarjalnost; zavestno
skrb, da se človek na starost zaveda vrednosti in smisla preteklosti, sedanjosti in prihodnosti
svojega ţivljenja. Prvi pogoj za kakovostno staranje je torej, da upoštevamo celotnega
človeka z vsemi njegovimi razseţnostmi in potrebami, zmoţnostmi in nalogami, pri čemer je
treba biti seveda bolj pozoren na tiste, ki so posebej značilne za tretje ţivljenjsko obdobje.
Drugi pogoj za kakovostno staranje pa je upoštevanje dejstva, da je vsak človek edinstven in
enkraten« (prav tam, str. 48–49).
Posameznik pozitivno doţivlja starost, kadar ima ohranjeno zdravje, čuti varnost, ima razvito
socialno mreţo ipd. Kadar pa se pri starem človeku pojavljajo bolezni, bolečine, zmanjšanje
sposobnosti itd., pa starost ni več tako prijetna (Kobentar, 2008).
Tudi staranje organizma vpliva na to, kako se človek, ki je v starejših letih, počuti in vede.
Staranje organizma vpliva na fizične in psihične sposobnosti posameznika. Posameznik ni več
tako hiter pri hoji, slabše vidi in sliši, pojavijo se sivi lasje, plešavost, izguba zob, gube ... Vse
to lahko vpliva na človekovo psihološko stanje in zavedanje samega sebe. Videz posameznika
se tako v tretjem ţivljenjskem obdobju izrazito spreminja. Vse to pa lahko vpliva na
samopodobo starega človeka, ki skuša čim dlje ohraniti mladosten videz (Pečjak, 1998).
»Z vidika mentalnega zdravja je najbolj ustrezen starostni »jaz«, ki ni niti premlad in niti
prestar. Ljudje s premladim »jazom« precenjujejo svoje zmoţnosti in svoj vpliv na okolje.
Ljudje s prestarim »jazom« pa podcenjujejo svoje zmoţnosti in vpliv na okolje ter ne
doseţejo niti tistega, kar bi mogli. Najprimernejši starostni »jaz« je rahlo premlad, da človeka
spodbuja k večji dejavnosti, a premalo, da bi privedel do porazov in razočaranj. Meja med
»premlad« in »prestar« pa je subjektivna in jo vsakdo določi na podlagi izkušenj« (prav tam,
str. 46).
Pri kakovostnem staranju ne smemo pozabiti na zdravo in uravnoteţeno prehrano. »Zdravim
starejšim ljudem v glavnem koristi enaka hrana kot mlajšim, le da je zanje zdrava prehrana
pomembnejša. Potrebujejo več vitaminske hrane in vlaknin oz. neprebavnih snovi v rastlinah,
ki vplivajo na prebavljanje. Pogoste so v otrobih, nepresejani moki, sadju, zelenjavi, koruzi in
stročnicah« (prav tam, str. 56).
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Glavne veje zavzetega prizadevanja za telesno, duševno in socialno zdravje v starosti so:


vsakdanje gibanje (posameznik se razgiba, gre na sprehod, se ukvarja s športom ipd.);



zdrava prehrana;



osebna urejenost in higiena (posameznik se uredi, skrbi za higieno in zunanji videz);



vsakdanji počitek in spanje;



praznovanje (posameznik si privošči počitnice);



delo (vsakdanja opravila, različni konjički, prostovoljstvo ipd.);



prilagoditev stanovanja (pomembno je, da si posameznik uredi stanovanje tako, da mu
omogoča varno in kakovostno ţivljenje);



poznavanje in pošteno uveljavljanje lastnih socialnih pravic, predvsem zdravstvenih;



vseţivljenjsko učenje;



duhovno zorenje posameznika;



poglobitev in oplemenitenje partnerskega odnosa;



smiselno spoprijemanje z boleznijo, z izgubami najbliţjih in z oblikovanjem
smiselnega stališča do lastne smrti;



pomoč druţinam svojih odraslih otrok;



prostovoljsko delo v skupnosti;



javno angaţiranje (Ramovš, 2003).

2.3.3 Priprave na kakovostno starost
»Čas za pripravo na kakovostno starost je vse od otroštva naprej, predvsem pa srednja leta
ţivljenja« (prav tam, str. 243). »Tudi zato, ker se ţivljenjska doba daljša, je prav, da se človek
na svojo starost pripravi, tako kot si je v mladosti ob šolskem delu oblikoval način svojega
ţivljenja v zreli dobi« (Knific, 1999, str. 54).
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»Za kakovostno staranje današnje srednje generacije, ki bo v prihodnjih letih postala tretja
generacija, menim, da so trije pogoji: posamezni človek se mora na starost pripraviti; civilna
druţba mora pripraviti sodobne postmoderne socialne mreţe za zadovoljevanje vseh
človeških potreb na starost; drţava mora s primernimi ukrepi zagotoviti pogoje za pripravo
posameznikov na kakovostno staranje in za ustvarjanje civilnih mreţ za stare ljudi ter soţitje
generacij, sama pa zagotavljati pravico do osnovne materialne varnosti za vsakega starega
človeka« (Ramovš, 2003, str. 50). Nazadnje pa je priprava na kakovostno starost predvsem
odvisna od posameznika, saj si sam s svojimi dejanji, stališči, odločitvami kroji ţivljenje
(prav tam).
»Osnova za kakovostno staranje je sprejemanje lastnih let. Kadar sprejmemo svojo
kronološko starost in nam je tudi v veselje, lahko ohranimo povezanost z otrokom/otroškim v
sebi. Otrok/otroško v nas samih je tisto, kar nas ohranja vedoţeljne, odprte za nove situacije
in nam omogoča ţivljenje v pričakovanju. Posameznik, ki ţivi v pričakovanju jutrišnjega dne
je lahko kronološko star 100 let in več, pa še vedno ţari, privlači sogovornike ter tudi v samoti
ţivi svojemu razvoju ustrezno polno ţivljenje« (Knific, 2010a, str. 30).
Starost je drugačno obdobje v posameznikovem ţivljenju, tako kot iz mladosti prehajamo v
srednja leta, tudi iz srednjih let prehajamo v starost. Na kakovost ţivljenja pa vpliva predvsem
to, kako sprejmemo tok ţivljenja in neizogibno staranje (Ramovš, 2003).
Pomembno je, da je star človek dejaven na različnih področjih. Lahko se začne aktivno
ukvarjati s prostovoljnim delom, s tem pomaga drugim in hkrati tudi sebi, ima socialne stike,
pripomore k blaginji druţbe, komunicira, se izobraţuje itd. Star človek mora izkoristiti prosti
čas in si organizirati različne dejavnosti, ki ga zanimajo in pritegnejo (Kobentar, 2008).
»Izraba prostega časa z različnimi aktivnostmi spodbuja k načrtni skrbi zase, kreativnost in
učenje pa omogočata ohranjanje telesnih in duševnih sposobnosti, uspešno prilagajanje
spremenjenim pogojem ţivljenja v starosti ter vzdrţevanje avtonomije« (prav tam, str. 149).
»Osebna priprava na kakovostno starost:
1. starost pride sama, ne da bi se človek tega prav zavedal, toda za kakovostno in
smiselno ţivljenje v starosti se je treba zavestno pripraviti;
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2. čas za pripravo na kakovostno in smiselno starost so predvsem srednja leta ţivljenja;
po upokojitvi je treba kakovostno ţiveti tretje ţivljenjsko obdobje in se v tem stalno
izpopolnjevati, čas za pripravo na upokojitev pa je pred upokojitvijo;
3. priprava na kakovostno starost in smiselno starost zahteva, da človek zavestno
oblikuje pozitivno doţivljanje tretjega ţivljenjskega obdobja, to pomeni, da goji
čustva, misli in načrte o svoji starosti in ţivljenju na stara leta;
4. za osebno pripravo na kakovostno starost je potrebno, da je človek v mladih in
srednjih letih v osebnem stiku s kakim starim človekom, ki se trudi ţiveti svojo starost
kakovostno in smiselno; pa tudi, da se v srednjih letih druţi z mlado generacijo, kar
mu bo v poznejših letih pomagalo razumeti mlajše in vzdrţevati z njimi
medgeneracijske stike;
5. na starost se je treba pripravljati materialno, duševno in socialno« (Ramovš, 2003, str.
246).
Načina ţivljenja ni mogoče spremeniti čez noč, zato je treba na ţivljenje v starih letih misliti
ţe prej (Poţarnik, 1981).
Poţarnik (1981, str. 71) navaja nekaj trditev, ki naj bi pokazale pripravljenost posameznika na
staranje. Če posameznik na večino trditev odgovori z da, potem ni dobro pripravljen na
staranje, in obratno, če na večino trditev odgovori z odgovorom ne:


»Veliko mislim na dobre stare čase.



Za naslednji mesec nimam nobenih načrtov.



Imam malo znancev in prijateljev.



Najraje sem z otroki in vnuki.



Vsaj enkrat na teden vzamem tableto proti nespečnosti,
notranjem nemiru ali potrtosti.



Mislim, da so stari ljudje bolj sebični in prepirljivi.



Večere prebijem v glavnem sam ob televizorju.



Bojim se smrti.
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Zame je zelo pomembno, kaj drugi ljudje mislijo o meni.



Itd.«.

Osamljenost posameznikov v starejših letih razlagata dve teoriji: »Po prvi jih druţba izolira,
diskriminira, izključuje in poriva v »kotičke«, po drugi strani se sami umikajo iz druţbenega
ţivljenja, ki jih odklanja ali se tako spremeni, da ne najdejo v njem več svojega kotička«
(Pečjak, 2007, str. 77). Ţivljenje posameznika ni kakovostno, če je posameznik izključen iz
druţbenega ţivljenja in nima enakovrednega poloţaja (Bevc, 1998).
2.3.4 Programi za kakovostno staranje
»Programi za kakovostno staranje so konkretni sklopi dejavnosti v socialnih mreţah, ki
pomagajo ljudem v tretjem ţivljenjskem obdobju osebno skrbeti za svoje kakovostno staranje,
druţinam pri njihovi oskrbi starejših članov, velik del programov poteka v območju civilne
druţbe, nepogrešljivi pa so tudi drţavni programi« (Ramovš, 2003, str. 279).
»Na Inštitutu Antona Trstenjaka razvijajo in uvajajo v praksi osem socialnih programov za
kakovostno staranje in povezovanje generacij v današnjih razmerah: ozaveščanje skupnosti o
teh nalogah, 10-urne tečaje za kakovostno staranje ob upokojitvi, za lepše soţitje s starejšim
človekom, za boljše razumevanje mlajših dveh generacij in za boljše vţivljanje v domu za
stare ljudi, prostovoljsko druţabništvo z osamljenim starim človekom, medgeneracijske
skupine ter samoorganizacijo krajevne socialne mreţe za kakovostno staranje in povezanost
generacij. Eden od osnovnih ciljev vseh teh programov je sprejemanje starosti kot
ţivljenjskega obdobja, ki je drugačno od mladosti in srednjih let, vendar pa enako smiselno in
ima prav tako kot prvi dve obdobji ţivljenja svoje specifične ţivljenjske naloge in moţnosti«
(prav tam, str. 58).
Zveza društev upokojencev je skupaj s Slovensko filantropijo opravila raziskavo (Hrovatin,
Koţuh-Novak, Koţelj-Levičnik, Ţiberna, 2001). »Cilj raziskave je bil ugotoviti osnovne
ţivljenjske razmere prebivalcev, starejših od 64 let, njihove potrebe, ţelje in pričakovanja ter
njihovo pripravljenost, da se vključijo v aktivnosti za izboljšanje kakovosti lastnega ţivljenja
in tudi ţivljenja drugih« (prav tam, str. 9). V raziskavi je sodelovalo 4888 anketirancev starih
več kot 64 let. Kar 83,8 % anketirancev meni, da prosti čas preţivljajo koristno. Anketiranci
izraţajo potrebo po socialnih stikih, npr. obisk prostovoljca, srečanja, pomoč v socialni stiski.
Veliko anketirancev zanima prostovoljno delo ali pa so morda ţe prostovoljci. 67 %
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anketirancev je vključenih v društvo upokojencev, 25,3 % jih sodeluje še v kakšnem društvu
(prav tam).
Med pisanjem diplomskega dela sem v medijih zasledila tudi naslednjo informacijo. Leto
2012 je evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Letošnje evropsko
leto opozarja na pomen, ki ga imajo starejši v druţbenem ţivljenju. Snovalce politike in
deleţnike na vseh ravneh naj bi spodbudilo k ukrepom, s katerimi bi omogočili aktivno
staranje in močnejšo solidarnost med generacijami. Namen je ozaveščanje ljudi, izmenjava
dobrih praks. Koalicija za evropsko leto 2012 zdruţuje pribliţno 40 evropskih organizacij, ki
v evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami vidijo priloţnost, da se
iskanja rešitev za diskriminacijo starejših in demografske spremembe lotijo na način, ki bo
pravičen in sprejemljiv za vse starosti. Evropsko leto bo spodbuda za iskanje inovativnih
odgovorov na gospodarska in socialna vprašanja, ki tarejo evropsko druţbo zaradi staranja
prebivalstva. Hkrati bo tudi opolnomočenje in spodbuda za starejše, da ostanejo fizično in
duševno zdravi ter delovno in druţbeno aktivni (Evropsko leto aktivnega staranja in
solidarnosti med generacijami, 2012).
Zdi se mi pomembno, da se vse več časa posveča temi kakovostnega staranja in da se iščejo
novi načini soočanja s staranjem prebivalstva. S tem tudi mladim pribliţamo to problematiko
in vprašanje kakovostnega staranja, na katerega se moramo pripraviti vsi.

2.4 SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ
2.4.1 Predstavitev projekta skupine starih ljudi za samopomoč
Samopomoč je del človeške socialne narave. Skupine, organizacije za samopomoč, so del
socialnega varstva v vseh tako imenovanih socialnih drţavah. Človek se s samopomočjo
srečuje ţe od vsega začetka, je temeljna oblika spoprijemanja s teţavami, stiskami, problemi,
ki človeka doletijo v ţivljenju (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992). »Samopomoč je
socialni vzgib v človeku, da skuša sam rešiti svojo stisko ali okrepiti svojo socialno klenost za
kljubovanje teţavam ter da pomaga »svojim« v okviru druţine ali druge skupine in skupnosti,
ker njihovo teţavo doţivlja tudi kot lastno stisko« (Ramovš, 2003, str. 379).
»Sodobno pomoč lahko razdelimo v naslednje skupine: osebna samopomoč, druţinska in
prijateljska samopomoč, skupine za samopomoč, organizacije za samopomoč, druţbeni
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projekti za uvajanje in pospeševanje samopomoči« (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci,
1992, str. 87). Pri prvi je pomembno to, da si človek vedno skuša najprej pomagati sam. Pri
drugi pa se v to pomoč vključijo svojci in prijatelji, ki starega človeka poznajo in razumejo
njegove potrebe (prav tam).
»Sodobne skupine za samopomoč so osebna povezava dveh do tridesetih ljudi, ki temelji na
samoiniciativi v skupni potrebi, teţavi ali stiski. To je sodobna oblika nekrajevnega sosedstva,
nekrvnega »sorodstva«, velike »druţine«, saj se ljudje v njih počutijo in delujejo kot enkratne
osebe. Organizacijska oblika skupin za samopomoč je zelo pestra, nestabilna in neformalna,
dejavnosti so usmerjene večinoma navznoter, sodelovanje strokovnjakov je neformalno ali pa
ga sploh ni« (prav tam, str. 87). Organizacije za samopomoč so različne oblike skupin za
samopomoč, ki se lahko povezujejo v društva, zdruţenja, se pravi v širše skupine. Druţbeni
projekti za uvajanje in pospeševanje samopomoči so projekti, ki spremljajo in pospešujejo
razvoj skupin za samopomoč na različnih področjih. Pobuda zanje izhaja predvsem iz
strokovnih krogov (prav tam).
»Prve sodobne skupine za samopomoč so oblikovali leta 1935 alkoholiki pod imenom
anonimni alkoholiki« (prav tam, str. 89). »Vzroki, ki pojasnjujejo tako širjenje skupin za
samopomoč v drţavah, kjer so zelo razvite raznovrstne socialne sluţbe, so predvsem: kriza
temeljnega medčloveškega odnosa in načina soţitja v zakonu, druţini, prijateljstvu, sosedstvu,
delovni tovarišiji in v drugih temeljnih človeških skupinah; človek v teţavi in stiski je
celosten človek v celotni ţivljenjski situaciji, sodobne strokovne sluţbe pa so čedalje bolj
razdrobljene in specializirane, tako da vsaka od njih doseţe le ozek izsek človeka; človek se v
svoji stiski ţe tako in tako počuti majhen, obroben, odrinjen, potegnjen vase in malodušen,
duševno in odnosno je zapleten v patološke obrambne mehanizme, zato je pomoč učinkovita
le, če je čim bolj neposredno človeška. Sodobne stroke za pomoč ljudem v teţavah in stiskah
pa so zelo zbirokratizirane in stehnizirane; strokovno delo za pomoč ljudem v teţavah in
stiskah je zelo drago« (prav tam, str. 91–92).
Sodobne skupine starih ljudi za samopomoč imajo v primerjavi z drugimi skupinami za
samopomoč posebnosti, zlasti v tem, da so pobudniki za njih strokovnjaki oziroma stroka in
ne stari ljudje. Čeprav so te skupine vodene s strani strokovnjakov in prostovoljcev, jih
štejemo med skupine za samopomoč. Starejši ljudje so navajeni ustaljenega načina ţivljenja in
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teţko sprejemajo novosti oziroma so v njih dejavni, zaradi tega so za vključevanje potrebni
zunanji vplivi. Čeprav so v skupini strokovnjaki in prostovoljci, ki so se izobraţevali za to, ne
gre za strokovno terapijo, ampak za druţabno srečevanje ljudi. Skupina starih ljudi za
samopomoč je usmerjena k skupnemu zadovoljevanju skupnih potreb v skupini in za to
uporabijo vire, ki jih najdejo pri sebi. Strokovni delavci in prostovoljci, ki so vključeni v
takšne skupine, lahko v njih kaţejo svoj profesionalni in osebni čut. Strokovnjak se lahko
zopet posveti sočloveku v svojem bistvu. V teh skupinah se srečajo različne generacije in
pogledi, kar pozitivno vpliva na dogajanje v druţbi (prav tam). »Skupine za samopomoč
starih torej temeljijo na samopomoči starih in pomoči stroke pri uvajanju samopomoči, delno
pa se prepletajo tudi z dobrodelnostjo, kadar vodijo skupino starih ljudi upokojeni
strokovnjaki, razni drugi prostovoljci ali pa strokovni delavci »nesluţbeno«, zunaj svojih
sluţbenih delovnih obveznosti« (prav tam, str. 96).
Zaradi ekonomske krize in zmanjšanja denarnih prispevkov na področju sociale, zdravstva je
treba iskati nove načine dela z ljudmi, ki so v stiskah, problem samopomoči med drugim
raziskujejo strokovnjaki (prav tam). »Na teh potrebah in novih moţnostih razvitega sveta se je
rodil projekt uvajanja skupin starih za samopomoč. Temelji na spoznanju, da so skupine za
samopomoč zelo primerno zdravilo za medčloveško problematiko starih ljudi – obvladujejo
velik del njihove človeške stiske, obenem pa lahko postanejo most, po katerem stari ljudje
svoje dragocene ţivljenjske izkušnje posredujejo srednji in mlajši generaciji. Uspešno se
spopadajo s problemom osamljenosti, socialne izolacije, duševne pobitosti in ţivotarjenja
starih ljudi« (prav tam, str. 17).
Projekt skupine starih ljudi za samopomoč je eden izmed najobseţnejših na področju
zadovoljevanja nematerialnih potreb starih ljudi in se je oblikoval v letih 1989 do 1991.
Socialna delavca Branka Knific in Tone Kladnik sta se izobraţevala za delo s skupinami,
predvsem z alkoholiki. Ker pa je ta populacija zelo zahtevna in mora imeti posameznik veliko
izkušenj za delo, sta se najprej usmerila na delo s starimi ljudmi in leta 1987 ustanovila
skupini, kamor so se vključili starejši iz domov na Primorskem. Skupine so se začele vse bolj
razvijati in začetna ideja je prerasla v večji projekt, vse več prostovoljcev so izobraţevali za
voditelje skupin starih ljudi za samopomoč. Skupine starih ljudi za samopomoč so se začele
razvijati povsod v Sloveniji in se razvijajo še danes (prav tam). So v večini slovenskih regij:
Bela krajina, dolenjska regija, gorenjska regija, goriška regija, Koroška, notranjsko-kraška
regija, obalno-kraška regija, osrednja Slovenija, Prekmurje, podravska regija, savinjska regija
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in Štajerska, spodnje-posavska regija. Po podatkih iz leta 2006 je bilo v program vključenih
5132 starih ljudi, ki so se srečevali v 486 skupinah, vodilo pa jih je 755 voditeljic in voditeljev
(Skupine starih ljudi za samopomoč, 2012). V omenjenih skupinah se prepletata človeška
izkušnja in strokovno znanje, njihov prispevek je dodatek k strokovnemu delu (Kladnik,
1999).
Skupina starih ljudi za samopomoč je torej skupina, v kateri se zberejo posamezniki, ki se
nato redno srečujejo. V njej se razvijajo tudi nova prijateljstva, zato bi lahko skupini dodali
pridevnik prijateljska. Skupine so polodprtega tipa, kar pomeni, da se skupinam, ki izgubijo
člana, lahko vedno znova pridruţijo novi. Skupine starih ljudi za samopomoč sestavljajo
posamezniki, ki so vsak zase edinstveni in zaradi njih se v vsaki skupini dejavnosti razlikujejo
in dopolnjujejo. Skupine navadno štejejo do deset članov, od tega sta dva prostovoljca, ki sta
opravila izobraţevanje za voditelja skupine. Člani skupine so stari nad 65 let, voditelji pa so
lahko tudi mlajši. Kadar je skupina večja, je lahko delo in vzpostavljanje odnosa teţje
(Zimšek Kralj, 2010).
2.4.2 Nameni in cilji skupin starih ljudi za samopomoč
»Po svoji naravi skupine starih ljudi za samopomoč rešujejo problem osamljenosti, socialne
osame, duševne pobitosti in neosmišljenega ţivotarjenja starih ljudi, zmanjšajo obolevnost,
zlasti tisto, ki je psihosomatskega, sociosomatskega in neosomatskega izvora, stare ljudi
aktivirajo, da včlenijo svojo ţivljenjsko silo v vsakdanje ţivljenje, saj imajo stari še veliko
ţivljenjske moči, ki jo mora druţba smiselno vgraditi v svoje delovanje, če ţeli skladno in
humano delovati« (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992, str. 97).
»Namen teh skupin je medsebojno spoznavanje, zbliţevanje in povezovanje osamljenih starih
ljudi. Cilj teh skupin je dviganje duševne, duhovne, socialne in kulturne ravni starih« (prav
tam, str. 99). »Iz tega cilja so oblikovani še bolj konkretni cilji, in sicer: zbrati stare osamljene
ljudi v mali ali kvečjemu srednje veliko skupino; organizirati in voditi mreţo dejavnosti, ki
omogočajo osebno zbliţevanje in povezovanje starih v skupini in skupin med seboj, tako da
se skupina čim hitreje razvija v smeri temeljnih človekovih odnosov; starim pomagati, da
bodo odkrivali lastne smiselne moţnosti za svoje ţivljenje in delovanje v konkretni situaciji, v
kakršni so; tkati ţivljenjske stike med celotno skupino in socialnim okoljem ter osebno med
posameznimi člani in socialnim okoljem« (prav tam, str. 211).
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Zimšek Kralj (2010, str. 45–46) navaja naslednje cilje z vidika vključenih oseb in skupine:
»Omogočati

zadovoljevanje

nematerialnih

potreb;

iz

skupine

naključno

zbranih

posameznikov ustvariti prijateljsko skupino, ki sčasoma postane nadomestna druţina;
povečati socialno vključenost udeleţenih oseb; ohranjati ter krepiti zdravje; spodbujati
samopomoč in medsebojno solidarnost«.
Z vidika lokalne skupnosti pa so cilji naslednji: »Prispevati k pluralnosti programov;
spodbujati dobre medčloveške odnose v širši druţbeni skupnosti; omogočati sodelovanje med
različnimi izvajalci socialno varstvenih programov; dopolnjevati prostovoljsko in strokovno
delo v javnih ustanovah, kjer se program izvaja; omogočiti predstavnikom srednje generacije
pripravo na lastno starost; spodbujati medgeneracijsko povezovanje in solidarnost; vplivati na
detabuizacijo starosti v lokalni skupnosti« (prav tam, str. 46).
»Temeljna vsebinska in slogovna značilnost skupin starih za samopomoč je njihova teţnja biti
temeljna človeška oziroma prijateljska skupina. Te skupine niso storilnostne, temveč
odnosne« (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992, str. 227).
2.4.3 Metode dela v skupinah starih ljudi za samopomoč
Glede na to, da govorim o skupinah starih ljudi za samopomoč, je jasno, da je glavna metoda
delo s skupino. Velikost skupine omogoča varno in prijateljsko vzdušje. Med člani se oblikuje
odnos, v skupini lahko rešujejo teţave in izrazijo svoje stiske (Zimšek Kralj, 2010).
Ob tem ne smemo pozabiti na delo s posameznikom. To je pomembno predvsem na začetku,
ko se stare ljudi vabi v skupino, ko se jim osebno predstavita pomen in način dela v skupinah.
Pa tudi potem, ko skupina ţe zaţivi in redno deluje, se je treba občasno pogovarjati z vsakim
posameznikom posebej. Velikokrat gre voditelj oziroma voditeljica skupine individualno na
obisk ali pogovor k članu skupine (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992).
Pomembno je še skupnostno povezovanje skupin starih ljudi za samopomoč. Skupina se mora
povezati s širšo skupnostjo in javnostjo. Pomembno je, da ljudje v okolici vedo, da takšna
skupina obstaja, da se imajo moţnost priključiti tudi vedno novi člani. Skupina starih za
samopomoč se lahko poveţe tudi z drugimi dejavnostmi in skupinami v njeni okolici,
organizira prireditve in prispeva k dogajanju v širši lokalni skupnosti (npr. piše za lokalne
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medije) (prav tam). Skupina starih ljudi za samopomoč Lastovke, ki sem jo bolj spoznala,
objavlja prispevke o svojem delovanju v lokalnem časopisu Šum sekvoj.
Pomembno je tudi srečevanje in povezovanje skupin starih za samopomoč, med seboj lahko
delijo izkušnje, doţivetja in se poveţejo z organizacijo prireditve, srečanja, izleta … (prav
tam).
2.4.4 Skupine starih ljudi za samopomoč v domačem okolju in domovih za stare ljudi
Skupine starih ljudi za samopomoč se oblikujejo in delujejo predvsem v dveh socialnih
okoljih, poznamo skupine, ki delujejo v domovih za stare ljudi in skupine starih ljudi v
domačem okolju (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992).
Najprej so se začele razvijati skupine starih ljudi za samopomoč v domovih za stare ljudi, saj
so stari tam velikokrat osamljeni, zdolgočaseni in pogrešajo druţbo druţine, prijateljev,
partnerjev. Hkrati so stari ljudje v domovih velikokrat fizično in psihično onemogli in imajo
različne zdravstvene teţave. Tam morajo voditelji nositi glavno vlogo pri organizaciji srečanj
in pripravi dejavnosti (prav tam). Skupine starih ljudi za samopomoč so v domovih za stare
ljudi moţnost, da lahko staremu človeku v domu ponudiš več kot le posteljo in obrok (Bevc,
1998).
Za skupine starih ljudi za samopomoč v domovih za stare ljudi je značilno: člani so lahko
manj samoiniciativni in dovzetni za pogovor; vključeni so tudi člani, ki so gibalno ovirani,
zato se mora skupina temu prilagoditi tako prostorsko kot z dejavnostmi; ne smemo dopustiti,
da je tema članov samo ţivljenje v instituciji in s tem povezani problemi, ampak jim je treba
omogočiti, da se o tem pogovorijo individualno z voditeljem skupine; voditelja morata
sodelovati z zaposlenimi, sploh pri pripravi članov na prihod v skupino; velikokrat se
srečujejo tudi s smrtjo članov skupine; velikost skupine kljub ţeljam in potrebam ne sme biti
prevelika, pogosto voditelja, ki sta zaposlena v domu, s člani razvijata ne samo profesionalni
ampak tudi osebni odnos (Zimšek Kralj, 2010).
Ugotovitve in praktične izkušnje so pokazale, da tudi stari, ki ţivijo v svojem domačem
okolju potrebujejo takšne dejavnosti, saj so tudi oni osamljeni. Veliko jim pomeni tedensko
srečanje, klepet in moţnost različnih dejavnosti (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992).
Značilnosti skupin starih ljudi za samopomoč, ki delujejo v domačem okolju, so naslednje:
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srečanja trajajo določen čas (navadno od ene do dve uri); člani so dejavni in so velikokrat
vključeni še v druge aktivnosti; člani izrazijo pobudo in sodelujejo pri pripravi srečanj in
izboru tem za pogovor; imajo več moţnosti in ţelja po dodatnih dejavnostih skupine, na
primer po izletih, prireditvah, ustvarjanju (Zimšek Kralj, 2010).
Obstajajo pa tudi mešane skupine, kjer člani prihajajo tako iz domov za stare ljudi kot tudi
taki, ki ţivijo doma. Oboji se lahko v taki skupini bolje poveţejo in zabrišejo meje. Stari
ljudje, ki so v domovih za stare ljudi, se druţijo tudi z ljudmi izven institucije. Hkrati lahko
stari ljudje, ki ţivijo doma, natančneje spoznajo domove za stare ljudi in njihove prednosti
(Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992).
2.4.5 Pomen skupin starih ljudi za samopomoč
Zimšek Kralj (2010, str. 46–47) opiše učinke programa skupin starih ljudi za samopomoč. »V
obdobju 2008/09 smo v Zvezi društev v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo izvedli
evalvacijo programa, ki je bila opravljena z dvema skupinama vključenih, in sicer s člani
skupin ter s prostovoljci – voditelji skupin. Prvotni vzorec populacije je obsegal sto skupin,
kar je predstavljalo 16,50% deleţ vseh vključenih. Pri tem se je upošteval deleţ skupin starih
ljudi za samopomoč (razmerje domske–zunanje skupine) in deleţ po posameznih regijah
glede na celotno število skupin, ki delujejo v okviru Zveze društev na območju Republike
Slovenije. V raziskavi so sodelovali 604 člani ter 120 voditeljev skupin. Rezultati raziskave so
potrdili, da program:


zagotavlja, da se iz skupine naključno zbranih posameznikov ustvari prijateljska
skupina. Večina članov se pred vključitvijo v skupino med seboj ni poznala oz. so bila
poznanstva le beţna in večina vprašanih je počutje v skupini ocenilo kot zelo dobro;



povečuje socialno vključenost starih ljudi in lajša njihove socialne in psihosocialne
stiske. Odgovori kaţejo, da se večina članov srečanj udeleţi vsak teden. Velika večina
članov skupine meni, da se je njihovo ţivljenje po pridruţitvi skupini spremenilo na
bolje. Pozitivno so ocenili spremembe na področju vključenosti, medsebojnega
zaupanja, zadovoljstva z ţivljenjem, občutka pomembnosti, sklepanja prijateljskih
vezi, druţenja z vrstniki, sprejemanja sprememb, ki jih prinaša starost, učenja iz
izkušenj drugih in sprostitve. Prav tako rezultati kaţejo, da sooblikujejo delo skupine;



zagotavlja pogoje za medgeneracijsko povezanost in solidarnost. Večina voditeljev
skupin prihaja iz srednje generacije in ţe s tem prihaja do vsakotedenskega
35

Lamut, A. (2012). Skupine starih ljudi za samopomoč in kakovostna starost. Diplomsko delo.

povezovanja med generacijami. Druga najpogostejša oblika povezovanja z mlajšimi
generacijami pa so občasna sodelovanja mladih oseb;


omogoča srednji generaciji pripravo na lastno starost. Prostovoljci ocenjujejo, da sta
sprejemanje sprememb, ki jih prinaša starost, ter pripravljenost na lastno starost boljša
kot pred vključitvijo v skupino;



povečuje

socialno

vključenost

prostovoljcev

in jim omogoča kvalitetnejše

zadovoljevanje potreb po prijateljstvu, priznanju (uspešnosti), učenju in zabavi. Velika
večina prostovoljcev meni, da se je njihovo ţivljenje po pridruţitvi skupini spremenilo
na bolje. Pozitivno so ocenili spremembe na področju vključenosti, sklepanja
prijateljstev, sprostitve, zadovoljstva z ţivljenjem in učenja z izkušenj drugih«.
»Za starostnika s krhko socialno mreţo ali brez nje je ustvarjanje medčloveških vezi z
naključno zbranimi osebami velika stvaritev, ki jo običajno brez podpore drugih oseb teţko
realizira, saj terja obilo energije in temu namenjenega časa« (Knific, 2010a, str. 30).
Skupine starih ljudi za samopomoč so smiselne predvsem zaradi tega, ker skupina sprejema
posameznike takšne, kot so; za skupine sta značilna sodelovanje ter povezanost in zaradi tega
so udeleţenci lahko sproščeni, si zaupajo in delijo osebne izkušnje; skupina se povezuje s
pogovorom, ki ga usmerjajo voditelji skupine; skupina ima določene termine in se srečuje
redno; skupine so majhne; v skupini so vpeljana pravila, ki omogočajo izvedbo programa
(Knific, 2010c).
2.4.6 Voditelji skupin starih ljudi za samopomoč
Skupine starih ljudi za samopomoč vodijo voditelji, ki so večinoma strokovni delavci oziroma
prostovoljci, ki so opravili izobraţevanje za voditelje (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci,
1992).
Model usposabljanja za voditelja skupine starih ljudi za samopomoč je sestavljen iz treh
sklopov. Prvi sestoji iz splošnega seznanjenja, kaj so skupine starih ljudi za samopomoč. Ta
sklop je namenjen tudi organizacijam, strokovnjakom, ki bi jih zanimalo to področje in pomoč
pri takšnih skupinah. Pomeni osnovno informacijo in začeten uvod v področje. Seveda pa so
tu vključeni tudi vsi prostovoljci, ki bi jih zanimalo takšno delo. Potem sledi bolj
specializirano in strokovno zasnovan del za usposabljanje voditeljev, ki bodo vodili svoje
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skupine. Nazadnje pa potekajo redna srečevanja z voditelji in dodatna izobraţevanja,
organiziranje supervizije (prav tam).
Voditelj je v skupini kot član skupine, saj skupino vodi čisto prostovoljno. Voditelj skupine
organizira dejavnosti in dogajanje. Skupina stremi k čim večjem prijateljstvu članov in
razumevanju. Če so stari v skupini zelo energični in aktivni, lahko večino dogajanja
organizirajo tudi sami, voditelj pa jih samo koordinira in jim je v oporo. Delo voditelja temelji
na prostovoljni ravni, zato ne prejemajo rednega plačila, a je opravičen do različnega
strokovnega gradiva, ki ga potrebuje za delo (knjige, priročniki ...) (prav tam).
»Voditelj skupine je strokovni pojem. Glavna naloga voditelja je organiziranje delovanja
skupine za doseganje njenega namena in ciljev. Biti voditelj skupine ni niti častna funkcija
niti nečastna, ampak je osebna naloga organizatorja dela, bolj z lastnim zgledom kakor z
besedo« (prav tam, str. 225). »Za stare ljudi je namreč izjemnega pomena dejstvo, da se jim
vodja posveti, da si vzame čas zanje ter da jim izrazi pozornost, naklonjenost in spoštovanje.
Tako se vzpostavljajo mostovi med generacijami, ustvarja se medsebojno zaupanje in gradi
druţba za vse starosti. Potrebno je, da so voditelji v skupini dovolj tankočutni za skladnost,
harmonijo, najprej medčloveških odnosov in vsega ostalega, kar nas obdaja. Le v harmoniji
lahko zaţivijo vse barve in zapojejo vsi zvoki. Ustvarjati ozračje spoštovanja, sozvočja in
ţivosti na skupini je naporno, a lepo« (Bevc, 2001, str. 9).
Navadno skupino vodita dva sovoditelja, ki se med seboj dopolnjujeta in s svojim načinom
dela prispevata k dinamiki skupine. Sovoditelja se morata dobro ujeti, da lahko dobro
sodelujeta, delo si lahko tudi razdelita (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992).
»Voditelja se dogovarjata o skupnih nalogah, ki so:


vodenje srečanja:
o kdo bo vodil pogovorno temo (priporočljivo je, da se pri tem izmenjujeta oz.
poskušata spodbuditi člane, da pripravijo temo; voditelj je v tem primeru v
vlogi pomočnika/koordinatorja, predvsem kar se tiče dinamike skupine);
o kdo bo pripravil dodatno dejavnost za srečanje (npr. ob zaključku srečanja
miselno vajo za bistritev spomina, kdo bo poskrbel za petje …);
o kdo bo poskrbel za tehnične stvari (npr. priprava prostora, kuhanje čaja …);
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vodenje mesečne evidence o vključenosti članov v skupino;



pisanje kronike skupine« (Prašnikar, 2010, str. 110–111).

Voditelji se povezujejo med seboj, in sicer se udeleţujejo intervizije, kjer se lahko
pogovarjajo in delijo izkušnje ter probleme. Vsake toliko časa pa je potrebna supervizija. Za
voditelje je dobro, da pišejo svoj dnevnik dela in tako spremljajo razvoj, dinamiko skupine in
teme, ki so jih ţe obdelali (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992).
Delo v intervizijskih skupinah se razlikuje. Število udeleţencev intervizije ne presega števila
petnajst. Zaradi tega je lahko v okolju, kjer imajo več prostovoljcev tudi več skupin.
Intervizijske skupine imajo ali stalnega vodjo ali pa se vloge izmenjujejo. Občasno v skupinah
izvajajo tudi metode, kot sta t. i. incident metoda ter metoda asociacije, in takrat povabijo v
skupino tudi strokovnjake, saj je za to potrebna strokovna usposobljenost (Matjanec, 2010b).
»V Zvezi društev se izvaja skupinska supervizija v lokalnih mreţah skupin, ki izrazijo
potrebo. V posamezno skupino se vključuje od pet do največ deset supervizantov. Srečanje
traja praviloma po tri šolske ure v razmiku treh tednov do enega meseca, proces pa obsega od
šest do osem srečanj« (prav tam, str. 118). Organizirane so tudi izkustvene delavnice za
voditelje prostovoljce. Udeleţenci ponovijo vsa znanja, slišijo praktične izkušnje kolegov in
se še dodatno izkustveno izobrazijo za delo s skupino starih ljudi (prav tam).
2.4.7 Vrste skupin
Pri uvajanju skupin starih ljudi za samopomoč sta se oblikovali dve vrsti skupin, in sicer:
osnovne in posebne. Ţe ime osnovne pove, da so to bazične skupine, iz katerih se razvijajo
posebne skupine (Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci, 1992). »Bistvo osnovne skupine je
dinamični red v času in prostoru, namen česar je oblikovanje temeljnih medčloveških
odnosov, nato pa poglabljanje in gojitev le-teh« (prav tam, str. 219).
Ko postane delo v teh osnovnih skupinah ţe utečeno, se lahko razvijejo še različne posebne
skupine. Posebnim skupinam je skupno, da imajo točno določene cilje, h katerim stremijo.
Člane teh posebnih skupin navadno druţijo skupno zanimanje in interesi, na primer različne
medgeneracijske skupine, kjer se druţijo stari ljudje in mladi. Med interesne skupine pa lahko
štejemo različne bralne, verske in druge skupine (prav tam).
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2.4.8 Dejavnosti v skupinah starih ljudi za samopomoč
»Vsako redno srečanje skupine starih ljudi za samopomoč je zasnovano na treh sestavinah:
obredni strukturi, tematski vsebini in sproščeni druţabnosti« (prav tam, str. 228). Obredna
struktura srečanja pomeni rednost srečanj na točno določenem kraju in vnaprej dogovorjenem
dnevu in uri. Pomembno je, da je oblikovan določen potek srečanja, na primer začetna faza,
vmesna in končna. Tematsko srečanje je dejavnost, ki je v skupini glavna, po navadi gre za
kakšno temo pogovora ali pa kakšno drugo dejavnost, na primer: gost v skupini, ustvarjanje,
praznovanje. Sproščena druţabnost pa kroji celotno dinamiko skupine starih ljudi za
samopomoč. V skupini moramo omogočiti moţnost sproščenega pogovora ali klepeta ob kavi
in nasploh spontano druţenje (prav tam).
Med prazniki in poletnimi dopusti si skupine prilagodijo svoja srečanja. V poletnem času se
največkrat ne srečujejo redno, ampak samo občasno ali pa imajo spontana srečanja ob kavi, na
sprehodih, ob praznikih pa srečanje posvetijo praznovanju. Vsa dinamika se odvija tako, kot
se sama skupina odloči (prav tam).
»Za izbiro dejavnosti v skupini sta dve glavni vodili:
1. toliko in takih dejavnosti, da skupina dosega svoj namen in cilje,
2. toliko in takih dejavnosti, da je po moţnosti vsak od članov skupine pri eni od njih
vodilni zaradi svojih zmoţnosti« (prav tam, str. 233).
»V skupinah starih za samopomoč so smiselne dejavnosti, ki zbliţujejo ljudi ter odpirajo
svetla obzorja smiselnih stališč in delovanja v starosti, izhajati pa morajo iz tega, kar je ţe v
starih ljudeh, zlasti iz njihovih spominov, ţivljenjskih izkušenj in spoznanj, trenutnih zagat in
stvarnih moţnosti za njihovo smiselno reševanje« (prav tam, str. 233).
»Dejavnosti v skupinah starih lahko razdelimo v tri vrste:
1. dejavnosti, ki sluţijo predvsem medsebojnemu zbliţevanju članov skupine; te
prevladujejo zlasti v začetnem obdobju,
2. dejavnosti za osebni in skupinski napredek,
3. dejavnosti za opravljanje nalog« (prav tam, str. 233).
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»Izbor in skrb za dobro izvajanje dejavnosti je in ostane osnovna umetnost voditelja in
skupine« (prav tam, str. 234).
Dejavnosti, ki so jih vpeljali v skupine starih ljudi za samopomoč:
Pogovor je dejavnost, ki jo v teh skupinah največ zasledimo. Pomeni sproščen in spontan
pogovor o različnih temah. Skupina mora oblikovati pravila, da lahko pogovor tekoče teče.
Pomembno je, da se ustvari zaupno vzdušje, kjer lahko vsak pove, kaj misli in čuti. Kot v
vseh skupinah je pomemben dogovor o poslušanju drug drugega. V skupinah velja tudi
dogovor o molčečnosti, se pravi, da določene vsebine ne prehajajo izven skupine. Pomembno
je, da drug drugega ne sodimo zaradi različnih stališč ali mnenj. Pogovor je pomemben tudi
takrat, ko se odloča o stvareh, ki so pomembne in se tičejo celotne skupine. Vsak mora imeti
moţnost, da izrazi svoje mnenje. Teme, ki jih največkrat pripravi voditelj, morajo biti starim
ljudem blizu. Podajo lahko tudi svoje ideje in ţelje o tem, kaj jih zanima. Značilne so
predvsem naslednje teme: ljudske šege, običaji, praznovanja, potovanja, knjige in branje,
ţivali, rastlinstvo, zdrava prehrana, zdravila, kuharski recepti, ljubezen v starosti, uganke,
moji prijatelji, moja druţina, moj rojstni kraj, teţki dnevi v mojem ţivljenju, verovanje,
posmrtno ţivljenje in tako dalje (prav tam).
»Za pogovor v skupini je pomembno: izbiranje takšnih pogovornih tem, ki jih povezujejo;
razvijanje sposobnosti aktivnega poslušanja; razvijanje sposobnosti sprejemanja drugega
takšnega kot je; varovanje povedanega v skupini. Pogovor v skupini pa udeleţenim omogoča:
posredovanje lastne izkušnje ali mnenja brez vrednotenja, ocenjevanja in kritiziranja drugih;
doţivljanje lastne vrednosti, kar krepi pozitivno samopodobo vključenih; iskreno govorjenje o
lastni izkušnji, občutkih, stiskah (pripovedovanje o sebi), kar posameznika usmerja v iskanje
rešitve; medsebojno povezovanje in sodelovanje« (Matjanec, 2010, str. 95–96).
»Kadar zainteresirani javnosti, ki ne pozna programa »Skupine starih ljudi za samopomoč«
sporočamo, da je osnovna dejavnost pogovor, se včasih zazdi, kot da se jim to ne zdi dovolj
vredno. Kot, da je to malo. Vendar izkušnje kaţejo, da so srečevanja in pogovori v tedenskih
ritmih neprecenljive vrednosti za vse udeleţene. Vse ostale dejavnosti so zgolj popestritev in
dodatna priloţnost za povezovanje in medsebojno spoznavanje« (Knific, 2010c, str. 83).
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Petje lahko popestri predvsem različna praznovanja. Skoraj v vsaki skupini se najde vsaj en
član, ki vodi petje. Pesem in glasba ljudi še dodatno sprostita ter razvedrita (Ramovš, Kladnik,
Knific in sodelavci, 1992).
Lepa misel je neka spodbudna misel, ki jo lahko napišemo na list papirja, preberemo in si jo
vsak shrani pri sebi (prav tam).
Mojih 5 minut je dejavnost, kjer ima vsak član skupine moţnost pripraviti svoj prispevek.
Lahko pove zgodbo, misel, doţivetje, kar misli, da bo prispevalo k dobremu počutju skupine
(prav tam).
Telovadba in sprostitvene vaje so zelo pomemben del srečanja. Za stare ljudi je dobro, da se
razmigajo. Vaje ne smejo biti teţke, izvajajo pa jih počasi in ne s hitrimi gibi (prav tam).
Skupinski sprehod lahko predstavlja občasno dejavnost. Namesto, da bi bili v lepih dneh
zaprti v prostoru, se odpravijo v naravo, kjer rekreacijo prepleta druţabno srečanje s
pogovorom (prav tam).
Izleti in pohodi so izkušnje, ki lahko poveţejo skupino. Nanje se je treba pripraviti in vsak od
članov lahko dobi nalogo, ki jo bo opravil v zvezi z načrtovanjem (prav tam).
Obisk prireditve pomeni, da gre lahko skupina občasno v muzej, si ogleda predstavo … (prav
tam).
Prigrizek, pijača sta primerna predvsem ob praznovanjih in posebnih druţenjih (prav tam).
Praznovanja so pomemben del dejavnosti. Najlepša so predvsem praznovanja rojstnih dni,
godov, obletnic (prav tam).
Druţabne igre popestrijo srečanje, najbolj priljubljena sta ugibanje skritega predmeta in
človek ne jezi … (prav tam).
Obiski bolnih članov, tako tistih, ki so odšli v domove za stare ljudi ali tistih, ki so doma, in
se ne morejo udeleţevati srečanj (prav tam).
Spomin ob smrti člana poveţe skupino. Pomembno je, da se spomnimo vseh članov, ki zaradi
smrti niso več v skupini (prav tam).
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Gost v skupini lahko še dodatno popestri srečanje, sploh zanimive osebe, na primer popotnik,
ki predstavi svoja potovanja, ali predstavitev zanimivega poklica, knjige … Moţnosti je zelo
veliko, samo povezati se je treba s različnimi ljudmi (prav tam).
Organiziranje prireditev oziroma sodelovanje na njih. Če so člani skupine še aktivni in
pripravljeni ter zmoţni organiziranja, je skupina lepa priloţnost, da v kraju pripravijo kulturne
ali etnološke prireditve ali pa dejavno sodelujejo zgolj kot nastopajoči. Veliko starih ljudi ima
svoje talente, ki jih samo zaradi njihove starosti ne smemo zanemarjati (prav tam).
Branje knjig omogoča, da se v skupini pogovarjajo o prebrani knjigi, delijo mnenja in ideje ter
priporočila za naslednja branja (prav tam).
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3. EMPIRIČNI DEL
3.1 NAMEN IN CILJI
V diplomskem delu ţelim s kvalitativno metodo in uporabo delno strukturiranega intervjuja
vpogledati, kako stari ljudje doţivljajo starost in kaj dojemajo kot kakovostno starost. Prav
tako me zanima njihov odnos do skupin starih ljudi za samopomoč in drugih dejavnosti, ki so
namenjeni starim ljudem. Ugotoviti ţelim, kako skupine starih ljudi vplivajo na
posameznikovo ţivljenje.
V zvezi s cilji diplomskega dela sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:


Kako stari ljudje doţivljajo svojo starost?



Kakšna se zdi starim ljudem kakovost njihovega ţivljenja v starosti?



Ali se stari ljudje vključujejo v dejavnosti, programe, ki so namenjeni starim ljudem?



Kakšen pomen pripisujejo stari ljudje skupinam starih ljudi za samopomoč?

3.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.2.1 Opis vzorca raziskovanih oseb
Pogovore sem izvedla s sedmimi starostnicami iz območja Novega mesta. Prvi trije intervjuji
so bili posneti s starostnicami, ki so vključene v skupino starih ljudi za samopomoč in ţivijo v
domu za stare ljudi. Ostale štiri intervjuje pa sem izvedla s starostnicami, ki so tudi vključene
v skupino starih ljudi za samopomoč in ne ţivijo v domu za stare ljudi. Moj vzorec zajema
ţensko populacijo, saj so na splošno v skupine starih ljudi za samopomoč vključene ţenske.
Tudi Potočnik (1999) navaja, da je moških v skupinah starih ljudi za samopomoč manj kot
ţensk oziroma so v večini skupin članice le ţenske. Razloga sta lahko dva. Moški v starosti
prej umirajo in ne dočakajo tako visoke starosti kot ţenske, hkrati moški pogosto niso
navajeni pogovora in takšne oblike druţenja. Dejavnosti v skupinah so velikokrat primernejše
za ţenske, poleg tega so tudi voditeljice skupin večinoma ţenske.
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Skupina starih ljudi za samopomoč Veverice, ki deluje v domu za stare ljudi, ima osem članic
in njihova povprečna starost je 80 let. Skupina starih ljudi za samopomoč Lastovke, ki deluje
izven doma za stare ljudi, pa ima šest članic, ki so povprečno stare 80 let. Tako sem iz vsake
skupine izbrala intervjuvanke, ki so stare od 78 do 82 let.


Kratka predstavitev skupine starih ljudi za samopomoč Veverice: Omenjena skupina
deluje v Domu za stare ljudi Penzion Ivaneţ. Skupina deluje v domu od leta 2009 in jo
vodijo tri voditeljice. Članice se srečujejo vsak teden po uro in pol. V skupini se
pogovarjajo o različnih temah, skupaj premagujejo osamljenost in se druţijo, skupaj
praznujejo tudi praznike in rojstne dneve. Skupina je dobila ime po gozdni veverici, ki
jo velikokrat vidijo v okolici ali na sprehodu in je zelo dejavna in ţivahna ter pridno
nabira hrano. Tudi članice skupine so bile v mladosti ţivahne, dejavne, zdaj pa jih
velikokrat premaga bolezen. Ime veverica jih spodbuja, da ne zapadejo v osamljenost.



Kratka predstavitev skupine starih ljudi za samopomoč Lastovke: Omenjena skupina
deluje v vasi in se srečuje vsakih 14 dni v vaški gostilni, in sicer od leta 2008. V
skupini, ki jo vodita voditeljica in sovoditeljica, se veliko pogovarjajo in telovadijo.
Prav tako so jim všeč miselne igre. Praznujejo praznike in rojstne dneve, velikokrat se
tudi posladkajo s sladicami. Ime so si nadele po pticah lastovkah, ki letijo v juţne
kraje, ampak se vedno tudi vrnejo. Tudi članice ţivijo vsaka zase, vendar se vedno
znova srečajo skupaj.

3.2.2 Raziskovalni instrument
Za metodo zbiranja podatkov sem uporabila delno strukturiran intervju. Pripravila sem si
okvirna vprašanja na teme, ki so bile v ospredju pogovora (Priloga 1). Vprašanja so mi sluţila
kot opora, sogovornice pa so imele moţnost, da tudi same povedo kar bi ţelele dodati.
3.2.3 Zbiranje podatkov
S pomočjo voditeljic skupin starih ljudi za samopomoč sem izbrala članice skupine, ki
ustrezajo starosti od 78 do 82 let in so bile pripravljeni govoriti z mano. Izbranim
intervjuvankam sem predstavila svojo temo diplomskega dela, jih prosila za pomoč, odkrite
odgovore in jim zagotovila anonimnost. Intervjuvala sem 21. februarja 2012, in sicer v Domu
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za stare ljudi Penzion Ivaneţ, in 22. februarja 2012 v skupini starih ljudi za samopomoč
Lastovke. Intervjuji so trajali od 30 do 45 minut.
3.2.4 Obdelava podatkov
Intervjuje sem z dovoljenji intervjuvank snemala in jih nato prepisala. Sledila je kvalitativna
analiza v zaporedju naslednjih korakov. Intervjuje sem povzela in nato odprto kodirala, kar
pomeni, da nisem imela vnaprej pripravljenih kategorij. Kode prvega reda so pomembnejše
asociacije iz intervjujev, kategorije pa so specifična in zaključena celota. Vsak intervju sem
zapisala v treh stolpcih, in sicer v prvem povzetek intervjuja, v drugem kode prvega reda in v
zadnjem še kategorije. Iz teh podatkov sem nato za vsako intervjuvanko oblikovala
utemeljeno teorijo. Sledila je še primerjava intervjujev in analiza, kjer sem poskušala izsledke
intervjujev primerjati in jih povezati s teorijo.

3.3. POVZETKI INTERVJUJEV
3.3.1. Povzetek intervjuja z gospo Barbaro
Gospa Barbara je stara 82 let, ţivi sama v lastni hiši.
Sogovornici se zdi ţivljenje v tem ţivljenjskem obdobju v redu. Glede na svojo starost meni,
da ima dovolj in nima pripomb. Najpomembnejše se ji zdi zdravje, saj ima človek, ki je zdrav,
več moţnosti dejavnega ţivljenja, če je drugače, je pa teţko. Govori tudi o visoki starosti, na
primer 90 let, ki pa je teţka, če nisi zdrav. Sama zase pove, da ima okvarjeno srce in teţko
hodi. Sogovornica na vprašanje, kako je zadovoljna s svojim ţivljenjem, odgovori, da je
osamljena. Ţivi sama in se ne more z nikomer pogovarjati. Vendar to sprejema in ţivi naprej.
Kakovostno starost opredeli kot lepo starost in urejeno ţivljenje, to vidi kot vrednoto. Pri tej
starosti se ji zdi, da ji je vsak dan na novo podarjen. Same zase pravi, da ne ţivi kakovostno,
ker nima veliko finančnih sredstev. Predvsem si ne more privoščiti boljše hrane, na primer
sadja, kot je ananas. Na mesec dobi 400 evrov, s katerimi mora poravnati vse obveznosti.
Poleg finančnih sredstev bi za kakovostnejše ţivljenje potrebovala tudi več druţbe. V svojem
ţivljenju ji kakovost predstavljata vključitev v skupino starih za samopomoč ter obiski
najbliţjih. Sogovornica se v ţivljenju ni pripravljala na starost, bila pa je srečna, ko se je
upokojila.
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V prostem času veliko bere. Trudi se reševati kriţanke, vendar pravi, da bi potrebovala kakšen
pripomoček, saj veliko stvari ne ve. Razlog vidi v tem, da je prepozno začela z omenjeno
dejavnostjo. Pohvali se, da je zopet začela plesti, sicer zaradi pešanja srca ne more biti telesno
dejavna. V mladosti je bila športnica, tekla je, igrala nogomet in drugo. V svojem kraju zaradi
bolezni ne obiskuje drugih dejavnosti, niti niso organizirane.
Sogovornica je vključena v skupino starih ljudi za samopomoč, ki se imenuje Lastovke. V
omenjeno skupino je vključena ţe od vsega začetka. Na srečanju v skupini vsaka članica
opiše, kako je preţivela teden. Sogovornica izpostavi, da lahko opišejo tako vesele kot
ţalostne dogodke. Potem pa sledijo splošne teme, veliko je govora o zdravnikih, saj imajo
članice veliko zdravstvenih teţav. Nato voditeljica odpre temo srečanja, o kateri razpravljajo,
vendar sogovornica pove, da ne govorijo vse veliko. Pove, da se teme nanašajo na zdravje,
otroštvo, vreme, zelišča, prijateljstvo in druge. Praznujejo tudi rojstne dneve in druga drugo
pogostijo s prigrizki ali sladkimi dobrotami. Vedno pa spijejo tudi kavo ali čaj. Sogovornica
se v skupini starih ljudi za samopomoč počuti krasno. Pomeni ji veliko, da se lahko
pogovarjajo. Če ne bi bilo teh srečanj, bi bila še bolj osamljena, manjkala bi ji vrstniška
druţba. Poleg klepeta se na srečanju veliko naučijo, preizkušajo se v miselnih igrah, v skupini
telovadijo ... Vsakič znova se veseli naslednjega srečanja. Sogovornica izpostavi problem
nesodelovanja nekaterih, včasih klepetajo, in takrat se teţko opogumi, da bi kaj povedala. V
skupini starih ljudi za samopomoč ji je všeč, da jih obiščejo tudi gostje. Nazadnje so jim
pokazali pletenje košar, nasploh se ukvarjajo z različnimi ročnimi deli. Sama bi z veseljem še
pletla, kvačkala, drugega pa ne zmore več. Če bi ji zdravje sluţilo, bi bila lahko še bolj
dejavna. V skupini ne bi ničesar spremenila, zdi pa se ji, da ura srečanja mine prehitro in da
ne morejo zajeti vsega. Takih srečanj bi si ţelela večkrat na teden.
Na koncu pove, da je zadovoljna s svojim ţivljenjem, kakršno ţe je, teči mora dalje.
3.3.2 Povzetek intervjuja z gospo Marjeto
Gospa Marjeta je stara 79 let, ţivi sama v lastni hiši.
Sogovornica na vprašanje o ţivljenju v tem ţivljenjskem obdobju odgovori, da bi v mladosti
vse spremenila. Ko je bila mlada, ni nikoli ugovarjala svojim bliţnjim in zaradi tega veliko
pretrpela. Zdaj, ko gleda v preteklost, ve, da bi danes ravnala drugače. Danes je s svojim
ţivljenjem zadovoljna. Ima dovolj denarja, da se lahko preţivlja. Sogovornici veliko pomeni
zdravje, da bi lahko skrbela zase in ko bi napočil čas smrti, samo zaspala. Boji se bolečin pred
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smrtjo. Premišljevanja o smrti jo je groza. Ne more verjeti, da bo enkrat kar umrla, ko vidi
umirati druge, jo pretrese.
Sogovornica pove, da je kakovostna starost, da lahko hodi, gre na njivo. Večino časa preţivi
doma in nima nobene ţelje, da bi kam odšla. Pravi, da je zaljubljena v svojo hišo. Zase pravi,
da za zdaj še ţivi kvalitetno, saj si lahko sama skuha. Ne potrebuje ničesar več, boji pa se, da
bi ji vzeli varstveni dodatek. Na starost se ni pripravljala. Celo ţivljenje je veliko delala na
kmetiji. Vsak dan ima podobno rutino, vedno si pripravi zajtrk, skuha si kosilo, sama si pere
oblačila.
Veliko bere časopise, rešuje kriţanke in gleda televizijo. Po radiu posluša osmrtnice, zvečer
pa rada pogleda kakšno oddajo na televiziji. Zaradi operacije na srcu mora tudi telovaditi.
Hudo ji je, da zaradi zdravja ne sme in ne more več pomagati pri delih v hlevu, a pomaga sinu
in snahi pri delu v gostilni.
V kraju ni organizirane nobene aktivnosti za stare ljudi, razen skupine starih ljudi za
samopomoč, ki se imenuje Lastovke. Sogovornica je članica skupine ţe od vsega začetka.
Pove, da jih je bilo v skupini včasih več, vendar so nekatere ţe umrle, druge zaradi bolezni ne
morejo več prihajati. Zdaj je članic manj in manj petja. Vedno se veseli dneva, ko se zberejo.
V skupini se pogovarjajo, telovadijo, spijejo kavo, pojejo kakšno sladkarijo. Pove, da ura
srečanja hitro mine. Sogovornica se v skupini počuti sprejeto, saj se članice med sabo dobro
razumejo. Lahko se pogovarjajo tudi o teţavah, na primer o boleznih, a med sabo z veseljem
delijo tudi lepe pripetljaje. Sogovornica pove, da se vedno veseli naslednjega srečanja. Včasih
se članice dobijo tudi same, brez voditeljic, in gredo na kavo. Sogovornica meni, da
sodelovanje v skupini starih ljudi za samopomoč pozitivno vpliva nanjo. V skupini zelo rada
posluša pripovedovanje voditeljic. Nima pa nobenih predlogov za kakšne izboljšave v
skupini. Zadovoljna je z dejavnostmi, kot so telovadba, pogovor in miselne igre. Na koncu
doda, da si ţeli še dolgo biti vključena v skupino.
3.3.3 Povzetek intervjuja z gospo Terezijo
Gospa Terezija je stara 82 let, ţivi v hiši s svojim sinom in njegovo druţino.
Sogovornica pove, da je v sedanjem ţivljenjskem obdobju zadovoljna, zdravje ji kar sluţi.
Ima občutek, da ji nič ne manjka, tudi glede denarja gre celi druţini dobro. Pomembno ji je,
da je zdrava, da se lahko giblje in gre ven. Na splošno je s svojim ţivljenjem zadovoljna in ne
bi ničesar spreminjala.
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Kakovostno starost razume tako, da so vse osnovne potrebe, ki jih ima, zadovoljene, misli
predvsem preskrbljenost s hrano, opravljanje gospodinjskega dela, urejanje vrta, njive. Na
vprašanje, ali meni, da ţivi kvalitetno, odgovori, da je zadovoljna, da je zdrava in da lahko še
kaj postori. Sama zase pravi, da je skromna in je bila vedno zadovoljna s tem, kar je imela. O
starosti ni nikoli razmišljal, ampak jo sprejema kot nekaj samoumevnega. Pravi, da je vsak
mlad, nato se stara in na koncu umre. Človek mora sprejeti, da tako pač je. Pravi, da se ne boji
starosti niti smrti. Ve, da bo enkrat umrla, ţeli pa si, da pri tem ne bi trpela, boji se, da bi bila
v bolnici ali v domu za stare ljudi. Fizično ni posebej skrbela za svoje zdravje, je pa veliko
delala in še vedno dela na njivi.
V prostem času bere časopise. Včasih je brala tudi knjige, vendar se ji zdi, da sodobne niso
več tako romantične, kot so bile včasih. Rešuje tudi kriţanke, posebej pozimi, ampak samo za
hobi. Pravi, da si s tem bistri um in da je ponosna nase, da toliko zna. Na televiziji si ogleda
tudi poročila, pogovorne oddaje, filme. Včasih je rada gledala tudi nadaljevanke, ki pa so ji
vzele preveč časa. Kadar je dobre volje, posluša radio, posebej dobro glasbo, osmrtnice ter
poročila. Vsako jutro, preden vstane iz postelje, ţe telovadi. Dela takšne vaje, kot so se jih
naučile v skupini starih ljudi za samopomoč. Tudi čez dan se večkrat razgiba, če predolgo sedi
za mizo. V svojem kraju se ne udeleţuje nobenih aktivnosti, predvsem zaradi nemoči. Pred
leti je bila operirana na kolku, zato zdaj ne more več tako dolgo hoditi, tudi kolena jo bolijo.
Udeleţuje pa se srečanj skupine starih ljudi za samopomoč v svojem kraju, ki se imenuje
Lastovke. V skupino je vključena ţe od vsega začetka, zdi se ji, da vsaj tri leta. Na začetku je
bila skupina večja in je imela 15 članic, sedaj pa jih je ostalo samo še 6, z voditeljicama 8.
Sogovornica opiše tudi povprečno srečanje skupine. Najprej povedo, kaj se je v preteklem
tednu dogajalo, kaj so doţivele v tem času, ko niso bile skupaj. Ob različnih letnih časih imajo
tudi različne teme pogovora. Pomladi se na primer pogovarjajo o sajenju roţ. Poznajo tudi
različne miselne igre, na primer naštevanje pojmov, imen, ki se pričnejo z določeno črko v
abecedi. V skupini se počuti dobro. Vedno je v pričakovanju na naslednje srečanje. Všeč ji je,
ker se druţijo, saj je drugače veliko sama. Ostali druţinski člani odidejo v sluţbo in imajo
druge obveznosti. V času kosila malo poklepetajo, potem pa zopet hitijo vsak k svojim
obveznostim. Izpostavi tudi pomemben dogodek v skupini. Pred dvema letoma so članico
skupine pospremile v dom za stare ljudi, saj ni mogla ţiveti sama. Pravi, da ima več volje,
odkar je vključena v skupino, lepo se ji zdi, da se pogovorijo in delijo dogodke med sabo. Če
ne bi bilo te skupine, bi ji nekaj manjkalo. Sogovornica pravi, da se drugače nikamor ne
odpravi. Včasih se je zbralo nekaj ţensk in so odšle na kavo, vendar ne tako redno, kot
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potekajo srečanja skupine Lastovke. Sodelovanje v skupini vidi kot pozitivno. Največ ji v
skupini pomeni to, da izmenjavajo mnenja in se naučijo kakšne nove stvari, za katero niso še
slišale. Pravi, da se lahko pogovarjajo tudi o problemih, predvsem o zdravstvenih. Pogovor v
skupini teče tako, da lahko vsaka pove nekaj. Sogovornica na vprašanje, če bi kaj spremenila
v skupini, odgovori, da so včasih veliko pele, sedaj pa ne več. Imele so tudi pesmarice, čeprav
so veliko pesmi znale na pamet. Eni izmed članic, ki je rada pela, je nato umrl moţ. Zaradi
njenega ţalovanja in prošnje so se odločile, da nekaj časa ne bodo pele. Zdaj je minilo ţe eno
leto in so skoraj pozabile na petje, zato bi si ga pa zopet ţelela. Pravi, da hoditi ne morejo
naokoli, saj jim zdravje tega ne dopušča. Zdi se ji, da so za veliko dejavnosti ţe prestare, na
primer za pletenje košar. Tudi sama zase misli, da ni več toliko sposobna. Včasih je pletla,
zdaj pa se ga ne loti več, niti ni potrebe, saj vsa oblačila lahko kupijo v trgovini. Ţeli si, da bi
se še naprej lahko srečevale v skupini, da bi bile zdrave in se imele lepo.
3.3.4 Povzetek intervjuja z gospo Fani
Gospa Fani je stara 81 let, ţivi sama v lastni hiši.
Sogovornica pravi, da je ţivljenje v tem ţivljenjskem obdobju lepo, vseeno pa ji primanjkuje
zdravja. Zaradi bolečin v kolenu ne more hoditi na izlete in druge stvari. Pred tem je veliko
hodila, sedaj pa zmore le še kratke razdalje. Potoţi, da jo ţalosti, ker je zelo rada v druţbi in
rada poje, vendar ne more nikamor sama. V tem ţivljenjskem obdobju ji največ pomenijo
obiski in pomoč otrok. Prav tako je v dobrih stikih s sosedi. Pravi, da čez dan ni nikoli sama,
vedno je kdo pri njej na obisku. Ponoči pa vsi odidejo in takrat ji je hudo. Premišljuje o
svojem moţu, ki je pred kratkim umrl in s katerim sta skupaj preţivela kar 57 let. Moţeva
smrt je bila velik udarec za njo. Po enem letu pravi, da se je počasi navadila in ţivi naprej, saj
ne more samo jokati. S svojim moţem sta se veliko pogovarjala o smrti. Pove, da si je moţ
vedno ţelel umreti pred njo, saj bi mu bilo drugače preveč hudo. Sogovornica meni, da si
znajo ţenske bolj pomagati kot pa moški. Moţevo smrt je pričakovala, saj je bil ţe zelo bolan.
S svojim ţivljenjem je kar zadovoljna. Na mesec dobi 420 evrov in s tem lahko preţivi. Če bi
potrebovala pomoč, pa bi ji pomagali tudi otroci.
Kakovostna starost ji pomeni to, da se ne počutiš starega, da še zmeraj nekaj delaš in
obvladaš, čeprav v manjši meri kot v mladosti. Zase pravi, da do zdaj še ţivi kvalitetno.
Zadovoljna je s tem, kar ima in ji ničesar ne manjka. Da bi ţivela kvalitetnejše, bi morala
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imeti moč, da bi hodila naokoli, vendar je nima. Na ţivljenje v starosti se ni pripravljala in
sama nase ne gleda kot na ţensko v pozni starosti.
V prostem času bere, hodi okoli hiše, kuha, pomiva, pospravlja, pere, lika in drugo. Gleda tudi
televizijo in posluša radio. Vsako jutro najprej vklopi radio in ga nato šele zvečer pred
spanjem izklopi. V kraju ni organiziranih nobenih dejavnosti za stare. Pravi, da telovaditi in
plesati ne more več, čeprav je včasih zelo rada plesala in ima rada glasbo.
Zadovoljna je, da so ustanovili vsaj skupino starih ljudi za samopomoč, ki se imenuje
Lastovke. S tem si članice poţivijo vsakdan in niso samo v hiši. Včasih je lahko še kaj
postorila tudi na vrtu, zdaj pa ne more več zaradi kolen. Sogovornica pove, da doma telovadi,
in sicer izvaja takšne vaje, kot jih imajo v skupini starih ljudi za samopomoč. Po telovadbi se
bolje počuti, saj se razgiblje. Skupino Lastovke obiskuje ţe od vsega začetka. Pohvali se, da je
manjkala samo enkrat. V skupini se veliko pogovarjajo in nasmejijo. Sogovornica pove, da se
pogovarjajo o različnih temah, na primer kako so včasih ţiveli, o čaju, kaj doţivljajo …
Včasih so tudi pele in vendar po izgubi moţa sama ni več zmogla in tako je tudi skupina
začasno opustila to dejavnost. Zdaj pojejo samo še ob rojstnih dnevih, ampak bi si zopet
ţelela več petja v skupini. Izvajajo tudi različne miselne igre, ob katerih se nasmejijo. V
skupini se počuti enkratno. Boji se, da se bodo njihova srečanja kdaj končala. Pravi, da so vse
članice ţe zelo stare, večino čez 80, in večno ne bodo mogle hoditi. Skupina jo poţivi, saj se
lahko pogovarja. Včasih jih je bilo v skupini 15, sedaj pa jih je ostalo samo še 8. Nekatere so
umrle, druge so odšle v dom za stare ljudi. V skupini delijo med sabo tudi teţke stvari, na
primer smrt staršev, teţave, sogovornica je v skupini spregovorila o moţevi smrti. Pomaga ji,
da lahko stvari spravi iz sebe, tudi jok je boljši, kot da zadrţuješ stvari v sebi. Članice v
skupini se ji zdijo komunikativne. Veliko ji pomeni, da se dobijo in so skupaj. Včasih so se
dobivale vsak teden, sedaj pa vsakih 14 dni, med poletjem srečanj nimajo. Včasih se pokličejo
in gredo tudi same na kavo. V skupini Lastovke ne bi ničesar spreminjala in nima nobenega
predloga za izboljšavo.
Na koncu doda, da si ţeli, da bi bilo še naprej, kot je zdaj.
3.3.5 Povzetek intervjuja z gospo Kristino
Gospa Kristina je stara 81 let in ţe pribliţno 14 mesecev ţivi v domu za stare ljudi.
Sogovornica pove, da je odločitev, da gre ţivet v dom za stare ljudi, sprejel sin, ker ni mogel
več skrbeti zanjo doma. Hudo je padla, ker ji je spodrsnila bergla. Nekaj časa je bila tudi v
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bolnišnici, in sicer popolnoma nepokretna. Ima poškodovano nogo in je na invalidskem
vozičku. Odločitev, da bo ţivela v domu za stare ljudi, je teţko sprejela. Spraševala se je,
kakšni ljudje bodo tam, kako bo tam ţivela. Pove, da se ji velikokrat sanja o ţivljenju doma,
na primer kako je delala in hodila na njivo in je ni nič bolelo. Potem pa se zbudi in ugotovi, da
so bile to samo sanje in da je omejena glede hoje. Takšne sanje so teţke zanjo. Včasih pridejo
na obisk tudi domači in jo odpeljejo na svoj domači dom. Z ţivljenjem v tem ţivljenjskem
obdobju je kar zadovoljna, ampak vseeno bi najraje ţivela doma. Nima več prave volje do
ţivljenja in počasi si ţeli smrti. Moţ ji je umrl ţe pred 25 leti in nato je ostala sama s štirimi
otroki, ki so kmalu odšli svojo pot.
Kakovostno starost razume, da lahko človek sam hodi, se uredi. To bi ji največ pomenilo, a
sama zaradi bolezni tega ne zmore več. Najbolj pogreša zdravje. Na starost se ni nikoli
pripravljala. Prav tako si ni nikoli predstavljala niti ţelela, da bo kdaj ţivela v domu za stare
ljudi. Rada je imela ţivljenje na kmetiji, kjer je delala, se pogovarjala in dnevi so minevali.
Prosti čas večino preţivi v sobi, saj lahko hodi samo s »hojico«, ven pa tudi ne more sama.
Bere Ognjišče, televizije ne gleda veliko. Poleti jo zapeljejo z vozičkom na dvorišče. Zjutraj
redno telovadi in to sama, saj ima takrat največ prostora in se lahko razgiblje.
Vključena je v skupino starih ljudi za samopomoč, vendar se ne spomni imena skupine. V
skupini je ţe nekaj časa. Nazadnje se spomni, da so se pogovarjale o kmetiji in o pridelkih, na
primer o zelju in repi. V skupini se pogovarjajo, nasmejijo in ura srečanja hitro mine. Imajo
tudi pravilo, da poslušajo druga drugo in ne skačejo v besedo, vendar se nekatere teţko drţijo
tega in to sogovornico moti. Nekatere članice tudi pletejo, sama pa ne zmore več in nima niti
veselja. S skupino je zadovoljna, saj se rada pogovarja. Ţelela pa bi si, da bi se še večkrat
srečale. Kadar jim srečanje odpade, jim kar nekaj manjka. Sogovornica pove, da se takrat
ţenske ne pogovarjajo in so vsaka zase. Sogovornica nima nobenega predloga za izboljšavo
srečanj. Na splošno je s svojim ţivljenjem zadovoljna in ne bi spreminjala stvari.
Na koncu pove, da si ţeli sreče.
3.3.6 Povzetek intervjuja z gospo Marijo
Gospa Marija je stara 80 let in ţe pribliţno eno leto ţivi v domu za stare ljudi.
Sogovornica na začetku pove, da je 30 let delala v Nemčiji, nato pa se je ob upokojitvi vrnila
v Slovenijo. Tukaj ima svoje sestre, mama je ţe umrla. Ko je ţivela v Nemčiji, si je v
Sloveniji kupila stanovanje, v katerega se je vselil sin. Sama je odšla ţivet v dom za stare
ljudi, saj ima epilepsijo. V domu je zadovoljna, pohvali hrano in čistočo ter prijaznost ljudi.
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Sogovornica pravi, da je treba v starosti potrpeti. Razlaga, da je v mladosti po ţelji za
denarjem, odšla delat v Nemčijo, kjer je dobila sluţbo v domu za otroke. Prvič je šla v
Nemčijo ţe kot otrok, saj je bila cela druţina izgnana v koncentracijsko taborišče. S sluţbo v
Nemčiji je bila zadovoljna, saj so jo imeli radi. Bila je dobra delavka in nemški jezik ji ni
povzročal teţav. Imela je dobro plačo in lahko si je privoščila dopust z otrokom. Na vprašanje
o zadovoljstvu s svojim ţivljenjem odgovori, da je bila v Nemčiji in v mladosti zadovoljna.
Zdaj v starosti pa se ji zdi, da ni več tako, kot je bilo včasih. V ţivljenju ne obţaluje ničesar,
nihče ne skrbi zanjo, saj je preskrbljena.
Svoje ţivljenje v starosti ocenjuje za dobro, saj je zasluţila dosti denarja, da si lahko privošči
bivanje v domu za stare ljudi in tudi zdravje ji še sluţi. Pravi, da ne potrebuje ničesar več in je
zadovoljna s tem, kar ima. Sogovornica opiše svojo izkušnjo s partnerjem, s katerim je bila
poročena, kasneje ločena, skupaj pa sta imela sina. Ko je sama odšla v Nemčijo, ni mogla
imeti s seboj še sina. Tako je večino denarja privarčevala, da sta lahko skupaj hodila na
dopuste in da mu je na začetku kupila stanovanje in kasneje uredila še hišo. V ţivljenju je
ţelela poskrbeti za sina. Sogovornica pravi, da se je sama odločila, da gre v dom za stare ljudi,
saj meni, da mladi in stari ne morejo ţiveti skupaj. Vse svoje imetje je prepustila sinu. Na
vprašanje o sinovi hvaleţnosti glede materialne preskrbljenosti odgovori, da ni preveč
hvaleţen. Po njenem mnenju jim je dala ţe preveč in tega ne zanjo ceniti.
V prostem času gre rada na sprehod, vendar mora biti zadnje časa pri tem zalo previdna, saj je
enkrat ţe nevarno padla in se poškodovala. Včasih gleda tudi televizijo. S svojo sostanovalko
v sobi se dobro razume. Organizirano imajo telovadbo, ki se je udeleţuje, ter pevsko skupino.
Bere tudi časopise, na primer Dolenjski list. Sogovornica pove, da se ne vključuje v nobene
aktivnosti izven doma.
V skupino starih ljudi za samopomoč, ki deluje v domu za stare ljudi, hodi ţe od prihoda v
dom, imena skupine pa se ne spomni. Pravi, da se v skupini pogovarjajo veliko stvari,
govorijo lahko tudi o svojih teţavah. Včasih tudi kaj zapojejo, se odpravijo ven. Veseli jo
pogovor v skupini, saj tako sliši še kaj novega. Omeni, da ima tudi prijateljice iz Nemčije, s
katerimi se slišijo in veliko pogovorijo, pa tudi na obisk so ţe prišle. Druţenje v skupini
stanovalke doma spodbuja k temu, da se lahko med sabo pogovorijo in ne prepirajo.
Zadovoljna je, da je članica skupine. Največ ji pomeni, da se dobijo skupaj in pogovorijo, saj
tako niso samo same. Včasih tudi kartajo »lustika«. Ko se ji še niso tresle roke, je veliko
pletla, med drugim tudi na prte. Zdaj ji je včasih dolgčas, ker se ne more več zamotiti s tem.
Čeprav se veliko pogovarjajo, sogovornicam ne zaupa preveč intimnih stvari, saj pravi, da jih
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ne znajo zadrţati zase. Sogovornica nima nobenega predloga za spremembe v skupini, ker ji
je všeč taka, kot je.
Na vprašanje glede osamljenosti pravi, da je tudi kdaj osamljena. Sama sebi govori, da mora
sprejeti ţivljenje, ker bolje ne more biti. Omeni, da jo večkrat obiščejo tudi sin in vnuka.
Zadovoljna je z odločitvami v ţivljenju, čeprav so jo zaradi odhoda v Nemčijo nekateri
obsojali, a je bila navajena hoditi po svetu.
Na koncu pravi, da bi lahko še pripovedovala o koncentracijskem taborišču. Pravi, da je za
sina dobro poskrbela, saj ima njegova druţina vse. Njeni cilji so se uresničili.
3.3.7 Povzetek intervjuja z gospo Justino
Gospa Justina je stara 78 let, ţivi v domu za stare ljudi, in sicer ţe 12 let.
Sogovornica pove, da je pred odhodom v dom za stare ljudi hudo zbolela. Ni se zavedala kje
je in ni poznala nikogar od bliţnjih. Tega obdobja se sama niti ne spominja dobro. Nekaj časa
je preţivela v bolnici, nato pa so ji našli prosto mesto v domu za stare ljudi, v katerem biva še
zdaj. Poleg nje so v njem ţivele še štiri gospe, ki pa so ţe umrle. Glede na svoje zdravstveno
stanje je sogovornica presenečena, da še ţivi. Na začetku ji je bilo v domu teţko, saj ni
poznala nikogar in je pogrešala domače. Vendar pravi, da se s časom navadiš. Pravi, da je
treba potrpeti, kjerkoli ţe si. Včasih gre k sinu na nekajdnevni obisk. Na vprašanje, kako
doţivlja svoje ţivljenje, odgovori, da se je ţe naveličala vsega. Z ţivljenjem v domu se je
sprijaznila, ker bi bilo povsod enako, kamor koli bi šla. Zadovoljna je s tem, da je dom za
stare ljudi v njeni domači vasi. Sogovornica pove, da je morala v mladosti teţko fizično
delati. Nekaj časa je preţivela tudi sama doma z otroki.
Sama zase pravi, da pri tej starosti ne ţivi dobro. Čeprav ima hrano in je preskrbljena, si ne
predstavlja ţivljenja v visoki starosti. Na starost se ni nikoli pripravljala.
V prostem času so včasih izdelovali roţe in šopke iz kreppapirja. Te so potem podarile
obiskovalcem. Veliko so pletle, tudi vence za umrle. Iz umetnin, ki so jih same delale, so
naredile tudi razstave. Prav tako so šivale na prte. Sogovornica pove, da zdaj ni več tako
spretna, saj jo bolijo roke. Organizirano imajo tudi petje, vendar sama ne sme naprezati grla in
zato tudi ne poje. Včasih je brala, sedaj pa ne več toliko. Ob večerih rada gleda televizijo. V
sobi je še z dvema ţenskama, ki imata večje zdravstvene teţave, ena ima bergle in druga je na
vozičku, zato jima sama velikokrat pomaga. Poleti se veliko sprehaja po dvorišču, pozimi pa
se boji, da ji ne bi kje spodrsnilo. Zaradi tega pozimi raje večkrat naredi sprehod po notranjih
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stopnicah. Organizirano imajo tudi telovadbo, drugih aktivnosti izven doma za stare ljudi pa
nimajo.
Sogovornica je ţe pribliţno tri leta vključena v skupino starih ljudi za samopomoč, katere
imena pa se ne spomni. Večinoma se dobivajo pozimi, poleti pa imajo premor. Med srečanji
se veliko pogovarjajo, na primer kakšno je delo po njivah, kaj vse je treba pospraviti pred
zimo, kakšna zelišča poznajo in katera so nabirale, kako je bilo med vojno ... Skupina starih
ljudi za samopomoč ji je všeč, saj izve veliko novega, čeprav včasih tudi kaj pozabi. Najbolj
sta ji všeč pogovor in telovadba. Sogovornica pove, da je kakšen dan tudi osamljena in takrat
veliko premišljuje. Vendar se potem sprehodi po hodniku in je bolje. Srečanja skupine so ji
všeč, ker se lahko sprosti in ne leţi ves dan. Sogovornica pove, da ne bi ničesar spremenila v
skupini starih ljudi za samopomoč in nima nobenega predloga za izboljšavo.
Na koncu pove, da v svojem ţivljenju ne bi spreminjala ničesar.

3.4 UTEMELJENE TEORIJE INTERVJUVANK
V tem delu bom vsak intervju analizirala. Pri vsakem bom na kratko prikazala, kako je
intervju potekal in kakšno je bilo vzdušje. V analizi se bom osredotočila na svoja raziskovalna
vprašanja in ugotovitve iz intervjuja. K analizi bom vključila tudi pomembnejše dobesedne
navedke iz intervjujev.
3.4.1 Utemeljena teorija intervjuja z gospo Barbaro
Gospa Barbara je rada privolila v pogovor, čeprav včasih ni vedela, kako bi odgovorila, ali pa
so bili odgovori kratki.
Doţivljanje starosti in kakovostna starost. Gospe Barbari se zdi njeno ţivljenje v redu. Največ
ji pomeni zdravje, saj je takrat lahko samostojna. Počuti pa se osamljeno, ţivi namreč sama in
pogreša pogovor. Kakovostna starost ji pomeni urejeno ţivljenje. Sama ne ţivi kakovostno,
ker nima zadostnih finančnih sredstev (»kar se tiče hrane, veliko si prikrajšan, ker si ne moreš
tolk privoščit ne, kokr bi si rad«). Poleg materialnih dobrin pa bi potrebovala tudi druţbo.
Vidi pa tudi kakovostne vidike svoje starosti, kot so srečanja skupine starih ljudi za
samopomoč in obiski najbliţjih. Na ţivljenje v starosti se ni pripravljala.
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Aktivnosti starih ljudi. V prostem času bere, rešuje kriţanke, plete. Zaradi bolezni pa ne more
biti preveč fizično dejavna, zato se določenih dejavnosti ne more udeleţevati.
Pomen skupin starih ljudi za samopomoč. Gospa Barbara je v skupino starih ljudi za
samopomoč vključena ţe od vsega začetka. Pomembno se ji zdi, da lahko v tej skupini članice
delijo med seboj tako vesele kot ţalostne plati ţivljenja. Posebej poudari temo o zdravstvenih
teţavah. Izpostavi, da se v skupini starih ljudi za samopomoč počuti krasno in da ji največ
pomeni pogovor (»zelo veliko mi pomeni ta skupina, ker mamo vsako sredo, zelo veliko, ker
mal počvekaš ne«), saj je velikokrat osamljena in pogreša druţbo. Poleg sproščenega klepeta
se na srečanjih velikokrat nauči kaj novega. Razveseli se gostov, ki obiščejo njihovo skupino.
Srečanja skupine se vedno veseli in ga ne ţeli zamuditi (»mi velik pomen to«). V skupini jo
moti to, da vse članice niso enako razpoloţene za pogovor. Prav tako nekatere niso dobre
poslušalke in takrat sama teţko kaj pove, saj je rada slišana. Ţelela bi si, da bi se skupina
srečevala še pogosteje. Občutek ima, da je srečanj premalo, saj bi včasih ţelela še toliko
povedati, a zmanjka časa.
3.4.2 Utemeljena teorija intervjuja z gospo Marjeto
Pri gospe Marjeti je pogovor potekal sproščeno, bila je zelo vesela, da se ţeli nekdo
pogovarjati z njo.
Doţivljanje starosti in kakovostna starost. S svojim ţivljenjem je zadovoljna. Veliko ji
pomenita finančna preskrbljenost (»jst sm zdej zadovolna tle, kulkr mam ta dnar, mam«) in
zdravje. Po njenem mnenju je kakovostna starost tista, ko je posameznik samostojen, kar
pomeni, da lahko hodi, si kuha ipd. (»sm da bi bla zdrava, da bi se rihtala doklr bi«). Boji pa
se, da bi ji vzeli varstveni dodatek, saj bi brez njega teţje ţivela. Izpostavi, da je kmečko delo
predala mlajši generaciji, saj ga sama zaradi zdravja ne more več opravljati. Na ţivljenje v
starosti se ni pripravljala.
Aktivnosti starih ljudi. V prostem času bere časopise, rešuje kriţanke, gleda televizijo,
telovadi. Ni pa vključena v nobeno drugo dejavnost.
Pomen skupin starih ljudi za samopomoč. Gospa Marjeta je članica skupine starih ljudi za
samopomoč ţe od vsega začetka. Vedno se razveseli, ko pride dan njihovega srečanja. Pove,
da je skupina včasih imela več članic in več veselega petja. Zadovoljna je, ker se v skupini
dobro razumejo (»ja fino in tut vse skp se dobr zastopmo, vse skp«). Izpostavi, da se lahko
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pogovarjajo tudi o teţavah, kot je na primer bolezen, jih pa druţijo tudi veseli dogodki. Pravi,
da srečanja skupine pozitivno vplivajo nanjo in zato si ţeli biti še dolgo del skupine (»to
pozitivno, fino res, v vseh ozirih res«).
3.4.3 Utemeljena teorija intervjuja z gospo Terezijo
Gospa Terezija je bila zelo zgovorna in ni podajala samo kratkih odgovorov.
Doţivljanje starosti in kakovostna starost. S svojim ţivljenjem je zadovoljna, saj ji zdravje
sluţi (»sm zadovoljna, hvala bogu zdrava sm še kulkr tulku«). Nima teţav glede materialne
preskrbljenosti in kot pomembno vrednoto izpostavi zdravje. Kakovostno starost opiše kot
zadovoljenost potreb, ki jih ima posameznik (»da imam tiste potrebe, osnovne, kar jih rabm
ne, zadovoljene«). Ker je zdrava in aktivna, meni da ţivi kakovostno. Na starost se ni
pripravljala, sprejema jo kot vse druge stvari v ţivljenju.
Aktivnosti starih ljudi. V prostem času bere časopise, rešuje kriţanke, gleda televizijo,
posluša radio, telovadi (»zjutrej že na pojstl, brcam, telovadm pol se usedem, take vaje kukr v
skupini delamo, da se razgibam ne, drgač sm kr taku že mal trda«). Zaradi fizične šibkosti se
ne udeleţuje posebnih dejavnosti za stare ljudi.
Pomen skupin starih ljudi za samopomoč. V skupino starih ljudi za samopomoč je vključena
od samega nastanka. Gospa Terezija se v skupini počuti dobro in vedno se veseli naslednjega
srečanja. Velik pomen vidi v druţenju članic, saj je drugače veliko sama. Pomembno se ji zdi,
da so uvidevne med sabo in si znajo pomagati v teţavah (»smo jo pospremle v dom … k je bla
taku doma, je v takih razmerah živela, da ni blu vrednu človeka ne, in tu je blu že kr neku
olajšanje ne«). Pri sebi opaţa, da ima več volje, odkar je članica skupine, in brez skupine bi v
sebi čutila praznino (»ja buljš je, še več mam volje, komi čakam, da gremo«). Pomemben ji je
pogovor, ki ji ga omogoča skupina (»da se malo pogovorimo, predebatiramo pa take stvari
povemo ne svoje dogodke, fajn se mi zdi ne«). Izmenjavajo mnenja in se naučijo novih stvari.
Poudari, da se v skupini lahko posvetijo tudi problemom, predvsem povezanim z zdravjem.
Pogreša pa več veselega petja v skupini.
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3.4.4 Utemeljena teorija intervjuja z gospo Fani
Gospa Fani je bila pripravljena deliti tudi teţke stvari iz svojega ţivljenja in ni je bilo sram
potočiti tudi kakšne solze.
Doţivljanje starosti in kakovostna starost. Gospa Fani je tudi v starosti s svojim ţivljenjem
zadovoljna. Po drugi strani pa bi si ţelela več zdravja, saj je fizično čedalje šibkejša (»opisala
bi ga zelu lepu, sam, če bi bla zdrava, men pa kolena ne dajo«). Zaradi različnih bolečin ne
more več veliko hoditi in se udeleţiti vseh aktivnosti, ki bi se jih ţelela (»bi šla še in še na
izlete, vsepovsod bi hodila sam, če bi noge držale«). Čez dan ima veliko druţbe, ponoči pa je
sama in pogreša svojega pokojnega moţa. Počasi se zaveda, da mora tudi sama ţiveti dalje.
Meni, da je kakovostna starost občutek, da še vedno nekaj zmoreš (»da se počutiš, da nisi
taku stara ne, da še zmeri obvladaš, ne glih tulku ku si bil mlad, ampak še zmeri neki
obvladaš, čeprov si str«). Sama ţivi kakovostno kljub manjši fizični zmogljivosti. Finančno je
preskrbljena. Na starost se ni pripravljala in sebe ne vidi kot starostnice.
Aktivnosti starih ljudi. V prostem času bere, se sprehaja, kuha, pomiva, pospravlja, pere,
gleda televizijo, posluša radio, telovadi. Ne udeleţuje se nobenih dejavnosti za stare ljudi, ker
jih niti ni. Po drugi strani pa ji tudi zdravje tega ne bi dopuščalo.
Pomen skupin starih ljudi za samopomoč. Skupino starih ljudi za samopomoč obiskuje ţe od
nastanka skupine. Zaradi skupine ima pestrejši vsakdan, gre iz hiše (»saj s tem si mal
poživimo, če ne bi mogu bit skoz not zaprt v bajti pa študirat kej«). Veliko ji pomenita
pogovor in smeh, ki ju je deleţna v skupini, saj jo poţivita (»taku poteka, da bulj ne more fajn
potekat, ku poteka, me se zmenmo dost stvari in nasmejemo se«). V skupini se počuti enkratno
in strah jo je konca skupine. Poleg smeha se lahko pogovarjajo tudi o teţkih ţivljenjskih
situacijah. Sama je dobila v skupini veliko opore, ko je izgubila moţa, lahko je izrazila svoja
čustva (»pomaga, da daš mal ven iz sebe, al pa če se mal zjokaš, je čist drgač, kokr če v seb
držiš tistu«). Pogreša pa več petja.
3.4.5 Utemeljena teorija intervjuja z gospo Kristino
Gospa Kristina med pogovorom ni bila tako sproščena in je velikokrat podala kratek odgovor.
Vseeno pa si lahko ustvarimo sliko o njenem ţivljenju.
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Doţivljanje starosti in kakovostna starost. Gospa Kristina je kar hudo bolna in nezmoţna
skrbeti zase, zato tudi ţivi v domu za stare ljudi. To odločitev je zelo teţko sprejela. Čeprav je
s svojim ţivljenjem zadovoljna, bi se počutila bolje, če bi ţivela v lastni hiši (»ja sm kr
zadovoljna, ampak najbul je doma«). Starost doţivlja kot breme in počasi si ţeli smrti (»da bi
se čim prej rešila, kuga pa čm, nimam nč od življenja, stara sm«). Kakovostna starost ji
pomeni, da človek ţivi in skrbi sam zase. Sama tega ne zmore več in najbolj ji manjka zdravje
(»jst bi še taku delala z rokami, ali če si pa bolan, da ne moreš, je pa smrt«). Na starost se ni
pripravljala in nikoli si ni ţelela ţiveti v domu za stare ljudi.
Aktivnosti starih ljudi. Večino prostega časa je v sobi, saj je omejena na »hojico« in invalidski
voziček. Bere, malo gleda televizijo, telovadi, poleti je veliko na dvorišču.
Pomen skupin starih ljudi za samopomoč. V skupino starih ljudi je vključena ţe kar nekaj
časa. V njej se pogovarjajo, smejijo in čas jim hitro mine. Všeč ji je pogovor in zato bi si
ţelela več srečanj, kot jih imajo (»mormo še večkrat pridet skp«). Kadar odpade, ni
zadovoljna, saj se takrat članice ne druţijo in ne pogovarjajo.
3.4.6 Utemeljena teorija intervjuja z gospo Marijo
Gospa Marija je zelo zgovorna in ţivahna gospa, v svojem ţivljenju je veliko doţivela in tega
ji ni bilo teţko deliti z mano.
Doţivljanje starosti in kakovostna starost. Gospa Marija je v domu zadovoljna in meni, da je
treba v starosti potrpeti. Finančno je preskrbljena pa tudi zdrava in to se ji zdi zelo pomembno
v ţivljenju (»jst sm lepo zaslužila, dnarja mi ne manjka, hvala bogu zdrava sm še kr«). Prav
zaradi svoje finančne preskrbljenosti ima zdaj moţnost, da poskrbi zase v starosti. V dom za
stare ljudi je odšla, ker se je ţelela umakniti sinu in njegovi druţini in jim pustiti, da ţivijo
svoje ţivljenje.
Aktivnosti starih ljudi. V prostem času se sprehaja, gleda televizijo, bere. Udeleţuje se
skupine, v kateri telovadijo, in pevske skupine, ki sta organizirani v domu za stare ljudi.
Pomen skupin starih ljudi za samopomoč. V skupini starih ljudi za samopomoč je vključena
od prihoda v dom. V skupini se pogovarjajo med drugim tudi o teţavah. Pogovora je vesela,
saj tako izve veliko novega. Članice skupine se tudi izven skupine zaradi srečanj bolj
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razumejo. Zaradi sodelovanja v skupini ni tako sama (»pridemo skp, pa se kej pogovorimo pa
povemo ne … da nismo taku same«). Po drugi strani pa ţeli večino stvari ohraniti zase in se ne
spušča v intimne pogovore (»da bi taku kateri kej zaupal pa ne, ker gre veliku naprej«).
3.4.7 Utemeljena teorija intervjuja z gospo Justino
Gospa Justina ima zdravstvene teţave z grlom, zato je govorila počasi in na trenutke
nerazumljivo. Pogovor zato ni potekal tako dolgo.
Doţivljanje starosti in kakovostna starost. Gospa Justina je prišla v dom za stare ljudi po hudi
bolezni. Zadovoljna je, ker še ţivi. Začetki v domu za stare ljudi so bili teţki, vendar se je
počasi navadila. Po drugi strani pa se je ţe naveličala takšnega ţivljenja z boleznijo (»ah kaj
vem, naveličala sm se že vsega«). Sama ne ţivi kakovostno. Izpostavi, da je materialno
preskrbljena, vseeno pa si ne predstavlja, da bi doţivela visoko starost (»mislim, sej je vse v
red, hrana je v red in vse, ampak da bi bla pa še bulj stara, si pa ne predstavljam, tu sm se
vsega naveličala«). Na starost se ni nikoli pripravljala.
Aktivnosti starih ljudi. V prostem času je včasih izdelovala veliko umetnin, sedaj pa ji tega
bolezen več ne dopušča. Prav tako je včasih več brala. Zdaj gleda televizijo, poleti se
sprehaja. Hodi tudi na organizirano telovadbo.
Pomen skupin starih ljudi za samopomoč. V skupino starih ljudi za samopomoč je vključena
ţe pribliţno tri leta. Na srečanjih sta ji najpomembnejša pogovor in telovadba. Všeč ji je, da v
skupini izve veliko novega, tam se lahko sprosti, po drugi strani pa ji omogoča, da je dejavna
in ne preţivi dneva v postelji (»samu ležat ne moreš zmeri, moraš mejhn se sprostit, kr v red
ja«).

3.5 ANALIZA REZULTATOV
V nadaljevanju bom predstavila ugotovitve iz intervjujev glede na zastavljena raziskovalna
vprašanja. Prvi dve raziskovalni vprašanji sem zdruţila, saj zajemata podobno sliko pogleda
na ţivljenje starih ljudi.
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3.5.1 Kako stari ljudje doživljajo starost ter kakovost življenja v starosti?
Vsem štirim intervjuvankam, ki ţivijo doma (gospe Barbara, Marjeta, Terezija, Fani), se zdi
njihovo ţivljenje v starosti zadovoljivo. Izpostavljajo pomen zdravja kot vrednoto, ki človeku
prinaša moţnost kakovostnega ţivljenja. Kadar si zdrav, lahko skrbiš zase, si samostojen in
aktiven. Poleg zdravja pa je pomembna tudi finančna preskrbljenost. Gospa Barbara bi za
kakovostno starost potrebovala več finančnih sredstev, medtem ko so druge gospe zadovoljne
in lahko preţivijo s tem, kolikor imajo. Vendarle pa tudi gospa Marjeta izpostavi strah pred
odvzemom varstvenega dodatka, ker bi ji to oteţilo ţivljenje.
Zaključujem, da je kakovostna starost za intervjuvanke, ki ţivijo same doma, predvsem
zmoţnost, da zadovoljujejo svoje potrebe in da so čim bolj samostojne tudi v starosti.
Gospe Kristina in Justina, ki ţivita v domu za stare ljudi, gledata na starost kot breme. Zaradi
bolezni sta morali oditi v dom za stare ljudi in sta odvisni od pomoči drugih, saj ne zmoreta
biti samostojni. Gospe Kristini predstavlja kakovostna starost samostojnost in moč, skrb zase.
O vsem tem govorijo tudi gospe, ki ţivijo same doma. Gospe Justina in Kristina menita, da ne
ţivita kakovostno, saj sta bolni in si ne predstavljata takšnega ţivljenja še pozno v starosti. Po
drugi strani pa je gospa Marija, ki tudi ţivi v domu za stare ljudi, bolj optimistična in
zadovoljna. Pri njej je drugače, saj ji bolezen ne kroji ţivljenja in je odločitev, da gre v doma
za stare ljudi, sprejela sama.
Kot opazimo v zgornjih dveh odstavkih, se mnenje intervjuvank, ki ţivijo doma, in tistih, ki
ţivijo v domu za stare, glede doţivljanja starosti in pogleda na kakovostno starost razlikuje.
Razlika se pokaţe predvsem pri vrednoti zdravja, ki je po mnenju vseh pomemben kazalnik
kakovostnega ţivljenja. Intervjuvanke, ki ţivijo v domu za stare ljudi, imajo več teţav z
zdravjem in niso več samostojne, med tem ko so intervjuvanke, ki ţivijo doma, samostojnejše
in lahko same poskrbijo zase. Intervjuvanke, ki ţivijo doma so bolj zadovoljne in menijo, da
ţivijo kakovostnejše. Pri intervjuvankah, ki ţivijo v domu za stare ljudi, opazimo manjšo
aktivnost in voljo do ţivljenja. To pa lahko poveţemo z njihovim slabšim zdravjem. Kobentar
(2008) pravi, da je pozitiven pogled na ţivljenje pomemben in kljub oviram, izgubam in
omejitvam omogoča temelje za zadovoljstvo v ţivljenju.
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Intervjuvanke, ki ţivijo same doma, in intervjuvanke, ki ţivijo v domu za stare ljudi, povedo,
da se na starost niso posebej pripravljale. O starosti niso niti premišljevale. Sprejemajo jo
takšno, kot je prišla k njim.
Tudi Potočnik (1999) ugotavlja, da anketirani stari ljudje v mladosti niso razmišljali o
staranju, in sicer kar 69 %, 15,9 % jih je razmišljalo o starosti kot o nečem lepem, 12,4 % pa
jih je pričakovalo dolgočasno ţivljenje.
3.5.2 Ali se stari ljudje vključujejo v aktivnosti, programe, ki so namenjeni starim
ljudem?
Večina intervjuvank, ki ţivi doma, v prostem času bere, rešuje kriţanke, gleda televizijo,
telovadi, plete, se sprehaja.
V njihovem kraju ni organiziranih nobenih posebnih aktivnosti za stare ljudi. Srečujejo se le v
skupini starih ljudi za samopomoč. Nekatere izmed njih tudi pravijo, da se ne bi mogle
udeleţevati ostalih dejavnosti, kot so na primer pohodi, pevski zbor, saj jim tega ne bi
dopuščalo zdravje ali pa jih takšne dejavnosti ne zanimajo. Intervjuvanke prihajajo iz
kmečkega okolja in so v svoji mladosti veliko časa namenile kmečkim opravilom, zato niso
imele časa za prostočasne aktivnosti, tako tudi v starosti nimajo posebnih konjičkov.
Po drugi strani pa imajo intervjuvanke, ki ţivijo v domu za stare ljudi, organiziranih več
dejavnosti, v katere se lahko vključijo, in sicer sprehajanje, nabiranje zelišč in kostanja,
organizirajo piknike, literarna skupina, plesno-gibalna skupina, ustvarjalna skupina, pevska
skupina, miselno-kognitivna skupina, obisk duhovnika, skupina starih ljudi za samopomoč
Veverica. Čeprav je v domu za stare ljudi organiziranih veliko dejavnosti, se jih veliko
intervjuvank ne udeleţuje prav zaradi slabšega zdravja. Tako vidimo, da je dejavnost starega
človeka zopet zelo povezana z njegovim zdravstvenim stanjem. Večina izmed njih v prostem
času bere, gleda televizijo, se sprehaja, telovadi, sodeluje pri pevski skupini, izdelujejo
umetniške izdelke.
Ankete kaţejo, da ljudje v starosti prostega časa ne preţivljajo kakovostno. Komaj 2 %
anketiranih starih ljudi pravi, da v prostem času ustvarja, se pravi fotografira, slika ipd.
(Poţarnik, 1981). »Med številnimi konjički imajo stari ljudje najraje: delo v hiši, urejanje
doma, vrtnarjenje, kuhanje, ročno delo, branje in potovanje. Prav tako so za stare ljudi
pomembna mnoţična občila (zlasti radio, televizija in časopisi). Pomemben način izrabe
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prostega časa v starosti so potovanja. Nekako 25 % vseh ljudi, starih nad 60 let, si ţeli
potovati. Očitno pa je, da je merilo neke dejavnosti v prostem času stopnja zadovoljstva, ki jo
ta daje staremu človeku« (prav tam, str. 127–133).
Fischer in Schaffer (1993; povzeto po: Hojnik-Zupanc, 1999, str. 84) »ugotavljata, da so
aktivni starejši ljudje bolj zdravi in izraţajo večje zadovoljstvo, kot tisti, ki preţivljajo
upokojitev pasivno«.
Pri intervjuvankah, ki ţivijo doma, in tistih, ki ţivijo v domu za stare ljudi, se dejavnosti, ki se
jih lotevajo v prostem času, ne razlikujejo posebej. Po eni strani imajo intervjuvanke, ki ţivijo
v domu za stare ljudi, več moţnosti udejstvovati se organiziranih dejavnosti kot pa tiste, ki
ţivijo doma, vendar se jih ne udeleţujejo prav pogosto. Ugotavljam torej, da se intervjuvanke
ne udeleţujejo posebnih aktivnosti za stare ljudi.
»Tisto, o čemer mladi ljudje samo sanjarijo, to je »imeti ves dan samo zase«, je v starosti
potemtakem povsem običajno. Na ţalost to dejstvo le redko prinaša tisto zadovoljstvo, ki ga
zaposleni ljudje pričakujejo od prostega časa. Namesto, da bi bil prosti čas vir brezskrbnosti,
zabave in uresničevanja interesov in ţelja, katerim se med zaposlenostjo in sredi domačih
skrbi ob negi in vzgoji otrok niso mogli posvetiti, je prosti čas v starosti pogosto izvor
dolgočasja, nemira, skrbi, obupa in osamljenosti« (Poţarnik, 1981, str. 125–126).

3.5.3 Kakšen pomen pripisujejo stari ljudje skupinam starih ljudi za samopomoč?
Vse intervjuvanke, ki ţivijo doma, obiskujejo skupino starih ljudi za samopomoč Lastovke ţe
od nastanka skupine. Poročajo o tem, da so zaradi skupine bolj aktivne in imajo na dan
srečanja pestrejši vsakdan. Največji pomen dajejo pogovoru, saj so drugače veliko same in se
nimajo s kom pogovarjati. Zadovoljne so, da lahko med seboj v skupini delijo tako teţke kot
bolj vesele dogodke. Gospa Fani izpostavi, da se je lahko s pomočjo skupine laţje soočila z
izgubo moţa. Velikokrat pa je v skupini prisoten tudi smeh, ki je za posameznika vreden pol
zdravja. Za vse je dan, ko se dobijo, zelo pomemben in ga ne ţelijo zamuditi. Poročajo o tem,
kako hitro mine ura srečanja in včasih ne morejo povedati vsega, kar bi si ţelele. Poleg
pogovora in smeha se v skupini naučijo tudi novih stvari in tako »zbudijo« svoje sive celice.
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Na vse intervjuvanke, ki ţivijo doma, vpliva skupina starih ljudi za samopomoč pozitivno in
si še dolgo ţelijo biti del takšne skupine.
»Neformalne mreţe so varne zaradi osebnega odnosa in moralne obveznosti, prostorske
bliţine in domačnosti odnosov med člani mreţe« (Marin, 1994b; povzeto po: Hojnik-Zupanc,
1999, str. 133).
O pomanjkljivostih ali spremembah skupine intervjuvanke ne govorijo, le nekatere si ţelijo
več petja.
Tudi intervjuvanke, ki ţivijo v domu za stare ljudi, so v skupino starih ljudi za samopomoč
vključene ţe kar nekaj časa. Zanimivo je, da se nobena od njih ne spomni imena skupine, med
tem ko so intervjuvanke, ki ţivijo doma, na ime skupine starih ljudi za samopomoč Lastovke
ponosne in ga povedo iz srca. Ime skupine je pomembno in izraţa pripadnost skupini. A iz
tega ne moremo sklepati, da bi intervjuvankam, ki ţivijo v domu za stare ljudi, skupina starih
ljudi za samopomoč manj pomenila.
Tudi intervjuvanke, ki ţivijo v domu za stare ljudi, poudarjajo velik pomen pogovora, ki so ga
deleţne na srečanjih skupine. Tudi one se velikokrat naučijo kaj novega in nasmejijo. Skupina
starih ljudi za samopomoč jim popestri dan in vsaj nekaj časa preţivijo izven svoje sobe.
Intervjuvanke navajajo, da se lahko pogovorijo o teţkih stvareh. Gospa Marija pa izpostavi,
da intimnih zadev ne bi ţelela zaupati članicam skupine. Tukaj se pokaţe razlika, in sicer se
zazdi, da so intervjuvanke iz skupine Lastovke bolj povezane in čutne, saj pomagajo druga
drugi in si zaupajo čustvene stvari (izguba moţa, odhod v dom za stare ljudi).
Na koncu ugotavljam, da je skupina starih ljudi za samopomoč vsem intervjuvankam
pomemben del njihovega ţivljenja, zadovoljne so, ker so članice take skupine in v skupini
vidijo večinoma same pozitivne stvari, ki jim kvalitetno popestrijo vsakdan.
»V pogovorih z udeleţenci programa skupin za samopomoč ti tako besedno kakor tudi
nebesedno sporočajo, da jim vključenost veliko pomeni. Običajno se nagnejo nazaj,
zavzdihnejo ter dajo s posebnim ţarom v besedi in izrazu obraza vedeti, da je skupina prostor,
kjer so »odnosno doma« in kamor se z veseljem vračajo vsak teden« (Kladnik, 2010, str. 74).
Ena izmed članic skupine starih ljudi za samopomoč pravi: »Komaj čakam petka, da se
dobimo. Tu se lahko pogovorimo. Najbolj pa cenim to, da tisto, kar se pogovorimo, ostane
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med nami. Smo kot druţinica. Vse smo tako povezane. Kmalu, ko sem videla, kako to gre,
lahko rečem, da sem zelo rada hodila. Komaj čakam tega petka, da pridem in da zopet malo
poklepetamo. Čutim, da imam v skupini svoje mesto, ki me čaka prazno tudi takrat, ko me ni«
(Kladnik 1999, str. 192–193).
Potočnik (1999) je v svoji magistrski nalogi ugotovila pozitiven pomen skupin starih ljudi za
samopomoč, saj imajo anketiranci, ki so vključeni v skupine starih ljudi za samopomoč tudi
več drugih dejavnosti kot pa tisti, ki niso vključeni v omenjene skupine.

Kot je razvidno tudi drugi avtorji v svojih raziskavah ugotavljajo pozitiven pomen skupin
starih ljudi za samopomoč.
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4. ZAKLJUČEK
V kvalitativnem raziskovalnem procesu sem dobila večinoma rezultate, kot sem jih
pričakovala. Intervjuvanke, ki ţivijo doma, imajo manj teţav z zdravjem, so bolj samostojne
in posledično gledajo na svoje ţivljenje v starosti pozitivno in lahko potrdijo, da je njihova
starost kakovostna. Intervjuvanke, ki ţivijo v domu za stare ljudi, imajo več zdravstvenih
teţav, zato tudi ne morejo ţiveti polnega ţivljenja in se jim zdi kakovost manjša. Presenetilo
pa me je, da so vse intervjuvanke večinoma izpostavile le zdravje in finančno preskrbljenost
kot kazalnik in merilo kakovosti ţivljenja v starosti. Pričakovala sem, da se bodo usmerile
tudi na nematerialne potrebe, kot sta stiki z ljudmi in socialna mreţa. Po drugi strani pa si
lahko to razlagam z osnovnim znanjem o zadovoljevanju potreb. Najprej morajo biti
zadovoljene osnovne potrebe. Če te niso zadovoljene, so višje zadovoljene še teţje. Kako naj
takrat razmišljamo o kakovostni starosti?
Intervjuvanke niso poročale o posebnih dejavnostih, ki bi se jih udeleţevale v prostem času.
Sama sem namreč predvidevala, da bodo intervjuvanke iz doma za stare ljudi vključene v več
organiziranih dejavnosti, saj imajo več ponudbe kot intervjuvanke, ki ţivijo same doma, in
sicer v vaškem okolju. Obe skupini intervjuvank v prostem času največ bereta, gledata
televizijo in poslušata radio.
Intervjuvanke, ki ţivijo doma in tiste, ki ţivijo v domu za stare ljudi, poročajo o pozitivnem
pomenu skupin starih ljudi za samopomoč. To sem tudi pričakovala in ugotavljala ţe v teoriji.
Največ jim pomenijo pogovor, smeh in moţnost, da spregovorijo o svojih teţavah.
Ugotavljam torej, da so skupine pomemben mozaik v ţivljenju starih ljudi in se zato razvijajo
v Sloveniji ţe od leta 1989.
Pri pisanju teoretičnega dela sem ugotovila, da je na voljo vse več novejše literature o
kakovosti ţivljenja v starosti in o skupinah starih ljudi za samopomoč. To pomeni, da se v
druţbi sprašujemo o teh temah in jih obravnavamo.

Med pisanjem diplomskega dela sem opazila tudi nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih lahko pri
ponovnem raziskovanju odpravila. Nekatere intervjuvanke so zaradi bolezni manj povedale
oziroma niso zmogle biti zbrane. Pri nekaterih sem opazila tudi nekaj nezaupljivosti in
nelagodnosti zaradi diktafona. To bi lahko popravila oziroma izboljšala tako, da bi z njimi ţe
pred intervjuji vzpostavila stik oziroma bi bila večkrat v njihovi druţbi.
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Svoj vzorec raziskovanih oseb bi lahko razširila in poskušala poiskati skupine starih ljudi za
samopomoč, ki imajo med svojimi člani tudi moške. Tako bi lahko predstavila še en vidik
starosti. Prav tako bi bilo zanimivo od moških izvedeti, zakaj so oziroma zakaj niso v tolikšni
meri vključeni v skupine starih ljudi za samopomoč kot ţenske.

Glede na svoje ugotovitve in prebrano literaturo menim, da bi bile skupine starih ljudi za
samopomoč dobrodošle v vsakem kraju. Ljudi bi bilo treba informirati in jih spodbujati, da se
na starost pripravljajo.
Vsebina ţivljenja v starosti je nagrada in ne samodejna pravica. Kar pomeni, da se je treba na
starost pripravljati in nanjo misliti. Vsi starejši ljudje so vse to ţe preţiveli. To je lovorika, s
katero se ne bodo mogli ponašati vsi (Stuart – Hamilton, 2000).
Mediji bi morali več govoriti o starih ljudeh in jih pokazati v pozitivni luči, predstaviti
njihove dejavnosti. Eden izmed uspešnih projektov je bil na primer Simbioza v Sloveniji, ki je
povezal mlade in stare ljudi. S tem omogočamo mladim, da se znebijo svojih stereotipov in so
potrpeţljivejši, hkrati pa tudi stari ljudje dobijo občutek, da so še vedno aktivni in pomemben
del druţbe.
Če ne bo druţba začela drugače gledati in razmišljati, bomo mladi v starosti resnično
prepuščeni sami sebi, starost bomo ţeleli odloţiti in v njej ne bomo videli smisla. Starost pa je
del ţivljenjske verige, ki jo doţivi večina in primerno je, da starost preţivimo kakovostno.
»Kar naredimo za smiselno staranje današnjih starih ljudi, je priprava na našo lepo jutrišnjo
starost« (Ramovš, 2003, str. 328).
Sam raziskovalni proces mi je prinesel ogromno izkušnjo glede samega raziskovanja,
predvsem pa mi je dal moţnost stika s starimi ljudmi. Soočila sem se s svojimi stereotipi in
razširila razumevanje kakovostne starosti.
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6. PRILOGE
6.1 PRILOGA 1: Pripomoček za izvedbo intervjuja
1. Starost:
2. Spol:
3. Datum izvedbe intervjuja:

4. Kje ţivite?
5. Kako bi opisali svoje ţivljenje v tem ţivljenjskem obdobju? Kako ga doţivljate?
6. Kaj vam je pomembno v tem obdobju ţivljenja?
7. Ste zadovoljni s svojim ţivljenjem?
8. Kaj razumete pod pojmom kakovostna starost?
9. Ali menite, da ţivite kakovostno?
10. Kaj bi potrebovali, da bi ţiveli bolj kakovostno oz. tako, kot si ţelite?
11. Ste se v ţivljenju pripravljali na starost?
12. S čim se ukvarjate?
13. Kako preţivljate svoj prosti čas?
14. Ali ste telesno aktivni?
15. Ali se udejstvujete pri dejavnostih, ki so organizirane v vašem kraju (npr.
pohodništvo, pevski zbor, telovadba)?
16. Kako se imenuje skupina starih ljudi za samopomoč, v katero ste vključeni?
17. Koliko časa ste ţe vključeni v skupino starih ljudi za samopomoč?
18. Ali bi lahko opisali, kako poteka srečanje v vaši skupini?
19. Kako se počutite v skupini starih ljudi za samopomoč?
20. Ali opaţate kakšne spremembe pri sebi, odkar ste vključeni v skupino starih
ljudi za samopomoč (npr. ste manj osamljeni, bolj dejavni, več časa preţivite v
druţbi, se laţje soočate s problemi, s katerimi se srečujete v starosti)?
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21. Ali sodelovanje v skupini starih ljudi za samopomoč pozitivno vpliva na vas?
22. Katero dejavnost bi izpostavili v skupini starih ljudi za samopomoč, ki vam
pomeni največ?
23. Bi v tej skupini kaj spremenili, imate kakšen predlog?
24. Bi še sami kaj dodali?

6.2 PRILOGA 2: Tabela kod intervjuja z gospo Barbaro
Tabela 1: Kode 1. reda in kategorije iz intervjuja z gospo Barbaro.
Kode 1. reda
V sedanjem ţivljenjskem obdobju je
zadovoljna.
Se ne pritoţuje, saj ima dovolj.
Veliko ji pomeni zdravje.
Sama ima okvarjeno srce in posledično teţje
hodi.
Počuti se osamljeno, saj ţivi sama in ji
manjka pogovor.
Osamljenost sprejema in z njo ţivi.

Kategorije

Doţivljanje starosti

Kakovostna starost je lepa starost in urejeno
ţivljenje.
Ne ţivi kakovostno, saj nima dovolj
finančnih sredstev ter druţbe.
Kvaliteti v njenem ţivljenju sta skupina
starih ljudi za samopomoč in obiski
najbliţjih.
Na starost se ni pripravljala.

Kakovost ţivljenja v starosti

Bere.
Rešuje kriţanke.
Plete.
Zaradi pešanja srca ni telesno aktivna.
V svojem kraju se udeleţuje le ene
aktivnosti, niti jih ni veliko niti ji zdravje
tega ne dopušča.
Rada bi kvačkala.

Prosti čas
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V skupino starih ljudi za samopomoč je
vključena od nastanka skupine.
Na vsakem srečanju udeleţenke opišejo,
kako so preţivele teden.
Delijo lahko vesele in ţalostne stvari.
Veliko govorijo o zdravnikih, saj ima večina
udeleţenk zdravstvene teţave.
Na vsakem srečanju odprejo neko temo (npr.
zdravje, otroštvo, vreme, zelišča, prijateljstvo
itd.).
Praznujejo rojstne dneve.
Na srečanju spijejo kavico ali čaj.
V skupini starih ljudi za samopomoč se
počuti krasno.
Veliko ji pomeni pogovor.
V skupini starih ljudi za samopomoč
pridobijo nova znanja in vedenja.
Imajo miselne igre.
Telovadijo.
Vedno se veseli naslednjega srečanja.
Včasih članice ne sodelujejo in klepetajo in
takrat sama teţko kaj pove.
Všeč so ji gostje, ki popestrijo dogajanje v
skupini starih ljudi za samopomoč.
V skupini starih ljudi za samopomoč ne bi
spreminjala ničesar.
Srečanja ji minejo prehitro, saj ne morejo
vsega zajeti.
Ţelela bi si, da bi bila srečanja organizirana
večkrat na teden.

Skupina starih ljudi za samopomoč Lastovke

Počutje v skupini starih ljudi za samopomoč
Lastovke

6.3 PRILOGA 3: Tabela kod intervjuja z gospo Marjeto
Tabela 2: Kode 1. reda in kategorije iz intervjuja z gospo Marjeto.
Kode 1. reda
Ţeli si, da bi lahko spremenila ţivljenje v
mladosti, saj je takrat ravnala narobe.
Zdaj je s svojim ţivljenjem zadovoljna.

Kategorije

Doţivljanje starosti
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Finančno je preskrbljena.
Veliko ji pomeni zdravje.
Ţeli si hitre in neboleče smrti.
O smrti ne premišljuje rada.
Kakovostno starost razume kot moţnost, da
hodiš in si samostojen.
Za zdaj še ţivi kakovostno, saj sama skrbi
zase.
Boji se, da bi ji vzeli varstveni dodatek.
Na starost se ni pripravljala.
Bere.
Rešuje kriţanke.
Gleda televizijo.
Posluša osmrtnice po radiu.
Telovadi.
Rada bi pomagala pri opravilih v hlevu, pa
zaradi zdravja ne more več.
Pomaga pri delu v gostilni.
V kraju ni organiziranih posebnih aktivnosti
za stare ljudi.
S članicami skupine starih ljudi za
samopomoč gredo na kavo.
V skupino starih ljudi za samopomoč je
vključena od nastanka skupine.
Včasih je skupina starih ljudi za samopomoč
imela več članice, vendar so nekatere umrle,
druge pa so zbolele.
Manj pojejo kot včasih.
V skupini starih ljudi za samopomoč se
pogovarjajo, telovadijo, spijejo kavo, se
posladkajo.
Pogovarjajo se o teţavah in lepih doţivetjih.
Veseli se dneva, ko je srečanje.
Srečanje mine hitro.
Dobro se počuti.
Članice se med sabo razumejo.
Srečanja pozitivno vplivajo.
Rada posluša voditeljici.

Kakovost ţivljenja v starosti

Prosti čas

Skupina starih ljudi za samopomoč Lastovke

Počutje v skupini starih ljudi za samopomoč
Lastovke
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Nima predlogov za izboljšave v skupini
starih ljudi za samopomoč.
Najbolj so ji všeč pogovor, telovadba in
miselne igre.
Še dolgo si ţeli biti članica skupine starih
ljudi za samopomoč.

6.4 PRILOGA 4: Tabela kod intervjuja z gospo Terezijo
Tabela 3: Kode 1. reda in kategorije iz intervjuja z gospo Terezijo.
Kode 1. reda
V sedanjem ţivljenjskem obdobju je
zadovoljna.
Zdravje ji sluţi.
Nič ji ne manjka.
Ničesar ne bi spreminjala.
Osnovne potrebe ima zadovoljene.
Zadovoljna je, da je zdrava in da lahko kaj
postori.
Skromna.
Na starost se ni pripravljala.
Starost je nekaj samoumevnega.
Ne boji se starosti niti smrti.
Boji se bolečin ob smrti.
Veliko je delala in še dela na njivi.
Bere časopise.
Rešuje kriţanke in si s tem bistri um.
Po televiziji spremlja poročila, oddaje, filme.
Posluša radio.
Redno telovadi, in sicer tako kot v skupini
starih ljudi za samopomoč.
Ne udeleţuje se drugih dejavnosti v kraju.
V skupino je vključena ţe od vsega začetka.
Na začetku je bilo 15 članic, sedaj še 8.
Na srečanju se pogovorijo o preteklem tednu,
o doţivetjih.
Pogovarjajo se o različnih temah.

Kategorije

Doţivljanje starosti

Kakovost ţivljenja v starosti

Prosti čas

Skupina starih ljudi za samopomoč Lastovke
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Miselne igre.
Pomemben dogodek v skupini je bil, ko so
članici pomagale pri pripravah in odhodu v
dom za stare ljudi.
Delijo dogodke med sabo.
Ne gre nikamor drugam.
V skupini izmenjavajo mnenja, naučijo se
novih stvari.
Govorijo tudi o problemih, predvsem
zdravstvenih.
Včasih so pele, sedaj ne več toliko, saj je eni
izmed članic umrl moţ in so ţalovale.
Skupina zaradi zdravja članic ne more hoditi
naokoli.
Za veliko dejavnosti so ţe prestare.
Meni, da ni več tako sposobna kot včasih.
Dobro ji je in se veseli vsakega srečanja.
Všeč ji je druţenje, da ni sama.
Ima več volje.
Ţelela bi si več petja.
Brez skupine bi ji nekaj manjkalo.
Sodelovanje v skupini je pozitivno.
Še naprej si ţeli srečanj, zdravja in uţivanja.

Počutje v skupini starih ljudi za samopomoč
Lastovke

6.5 PRILOGA 5: Tabela kod intervjuja z gospo Fani
Tabela 4: Kode 1. reda in kategorije iz intervjuja z gospo Fani.
Kode 1. reda
Ţivljenje v starosti je lepo.
Veliko ji pomenijo obiski in pomoč otrok.
V dobrih stikih je s sosedi.
Čez dan ni sama, ponoči pa velikokrat
premišljuje, saj ji je pred kratkim umrl moţ,
ki ga pogreša.
Moţeva smrt je bila velik udarec, čeprav sta
se o smrti veliko pogovarjala.
V teţavah bi ji pomagali otroci.

Kategorije

Doţivljanje starosti
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Kakovostno starost dojema kot občutek, da
se ne počutiš starega in si aktiven, čeprav v
manjši meri kot v mladosti.
Ţivi kakovostno, čeprav bi bilo še bolje, če je
ne bi ovirala bolezen in bi lahko hodila.
Na starost se ni pripravljala.
Sama sebe ne vidi kot ţenske v pozni
starosti.
Ne more več hoditi na izlete in podobne
dogodke.
Rada je v druţbi in veseli jo petje, vendar ne
more nikamor sama.
Bere.
Se sprehaja okrog hiše.
Lika, pomiva, pospravlja, kuha, pere.
Gleda televizijo.
Posluša radio.
V kraju ni organiziranih nobenih dejavnosti
za stare ljudi, ki bi se jih lahko udeleţevala.
Včasih je telovadila in plesala.
Ne more več toliko delati na vrtu.
Telovadi.
S članicami skupine starih ljudi za
samopomoč gredo na kavo.
Članice so zaradi skupine starih ljudi za
samopomoč aktivne in ne preţivijo dneva
samo doma.
Na srečanja hodi redno ţe od vsega začetka.
Se pogovarjajo.
Se nasmejijo.
Odpirajo različne teme (npr. ţivljenje v
preteklosti, doţivljanje sedanjosti ipd.).
Včasih so pele, vendar so zaradi sočutja do
nje, ki je postala vdova, prenehale.
Pojejo ob rojstnih dnevih.
Miselne igre.
Skupina starih ljudi za samopomoč je štela
15 članic, zdaj jih je še 8.
Delijo tudi teţke stvari (npr. smrt staršev ali
partnerjev, teţave).

Kakovost ţivljenja v starosti

Prosti čas

Skupina starih ljudi za samopomoč Lastovke
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Članice so komunikativne.
Srečanja potekajo na 14 dni.
Med poletjem si vzamejo odmor.
V skupini starih ljudi je zadovoljna.
Počuti se enkratno.
Ţelela bi si več petja v skupini starih ljudi za
samopomoč.
Strah jo je, da bi se srečanja zaključila, saj so
članice ţe v pozni starosti.
Skupina starih ljudi za samopomoč jo poţivi.
Všeč ji je pogovor.
V skupini starih ljudi za samopomoč lahko
joka in se reši notranjega bremena.
Veliko ji pomeni, da se članice srečajo.
V skupini starih ljudi za samopomoč ne bi
spreminjala ničesar.

Počutje v skupini starih ljudi za samopomoč
Lastovke

6.6 PRILOGA 6: Tabela kod intervjuja z gospo Kristino
Tabela 5: Kode 1. reda in kategorije iz intervjuja z gospo Kristino.
Kode 1. reda
V dom za stare ljudi je odšla zato, ker sin ni
mogel več skrbeti za njo.
Ima poškodovano nogo, zato je na
invalidskem vozičku.
Teţko je sprejela dejstvo, da bo ţivela v
domu za stare ljudi.
Ima teţke sanje o spominih na dom.
Občasno jo obiščejo domači in jo odpeljejo
na domačijo.
Z ţivljenjem v starosti je kar zadovoljna, le v
domačem domu bi rada ţivela.
Nima več volje do ţivljenja in premišljuje o
bliţajoči smrti.
Kakovostna starost ji pomeni, da je človek
samostojen in hodi ter se ureja sam.

Kategorije

Dom za stare ljudi

Doţivljanje starosti

Kakovost ţivljenja v starosti

77

Lamut, A. (2012). Skupine starih ljudi za samopomoč in kakovostna starost. Diplomsko delo.

Tudi sama bi za kakovost lastnega ţivljenja
potrebovala samostojnost, a je bolezen
prehuda ovira.
V ţivljenju pogreša zdravje.
Na starost se ni pripravljala.
Ni premišljevala o moţnosti, da bo kdaj
ţivela v domu za stare ljudi.
Večino časa preţivi v sobi, saj je na
invalidskem vozičku in sama ne more ven.
Bere.
Televizije ne gleda veliko.
Poleti je na dvorišču.
Zjutraj redno telovadi.
V skupino starih ljudi za samopomoč je
vključena ţe nekaj časa, vendar se imena ne
spomni.
V skupini starih ljudi se pogovarjajo (npr. o
kmetiji, pridelkih), nasmejijo.
Srečanja minejo hitro.
V skupini starih ljudi za samopomoč imajo
tudi dogovor o pravilih.
Včasih pletejo, vendar sama ne zmore niti je
ne veseli.
V skupini starih ljudi za samopomoč je
zadovoljna, saj jo veseli pogovor.
Ţelela bi si še pogostejših srečanj.
Kadar ni srečanja, se članice ne druţijo.
Nima nobenega predloga za skupino starih
ljudi za samopomoč.

Prosti čas

Skupina starih ljudi za samopomoč

Počutje v skupini starih ljudi za samopomoč

6.7 PRILOGA 7: Tabela kod intervjuja z gospo Marijo
Tabela 6: Kode 1. reda in kategorije iz intervjuja z gospo Marijo.
Kode 1. reda

Kategorije

Ima epilepsijo in se je sama odločila, da se
preseli v dom.

Dom za stare ljudi
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Zadovoljna, dobra hrana, čistoča, prijazni
ljudje.
V starosti je treba potrpeti.
V mladosti zadovoljna.
Zdaj ni več tako, kot je bilo včasih.
Ne obţaluje nobene stvari iz preteklosti.
Je preskrbljena.
Občasna osamljenost.
Zadovoljna z odločitvami v preteklosti, svoje
cilje je uresničila.

Doţivljanje starosti

Kakovost ţivljenja je dobra.
Lahko si privošči dom za stare ljudi.
Zdravje ji kar sluţi.
Ne potrebuje ničesar, je zadovoljna.

Kakovost ţivljenja v starosti

Gre na sprehod.
Gleda televizijo.
Hodi na telovadbo.
Vključena je v pevsko skupino.
Bere časopise.
V aktivnosti izven doma za stare ljudi ni
vključena.
Včasih je pletla, zdaj ji je včasih dolgčas, ker
ne more več.
V skupino je vključena ţe od prihoda v dom.
Imena skupine se ne spomni.
Se pogovarjajo.
Govorijo tudi o teţavah.
Zapojejo.
Gredo ven.
Se ne prepirajo.
Kartajo.
Nima predloga za spremembe.
Veseli jo pogovor v skupini, tako izve kaj
novega.
Zadovoljna.
Veliko ji pomeni, da se dobijo in niso tako
same.
Ne zaupa intimnih stvari.

Prosti čas

Skupina starih ljudi za samopomoč

Počutje v skupini starih ljudi za samopomoč
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6.8 PRILOGA 8: Tabela kod intervjuja z gospo Justino
Tabela 7: Kode 1. reda in kategorije iz intervjuja z gospo Justino.
Kode 1. reda
Zaradi bolezni je odšla ţivet v dom za stare
ljudi.
Začetek ţivljenja v domu za stare ljudi je bil
teţak.
Spoznavala je nove ljudi in predvsem
pogrešala domače.
Čez čas se je navadila.
Včasih obišče sina.
Zadovoljna, da je dom za stare ljudi v
domači vasi.
Presenečena je, da ţivi pri taki starosti, saj je
imela zdravstvene teţave.
Naveličala se je ţivljenja.
Sprijaznila se je z ţivljenjem v domu za stare
ljudi.
Kakovost ţivljenja pri njeni starosti se ji ne
zdi v redu.
Materialno je preskrbljena, vendar si ne
predstavlja ţivljenja v visoki starosti.
Na starost se ni pripravljala.
Včasih so izdelovali rokodelske izdelke, kot
so šopki roţ.
Veliko so pletle.
Organizirale so razstave lastnih izdelkov.
Včasih je brala.
Gleda televizijo.
Organizirano imajo petje, vendar sama zaradi
zdravja ne more peti.
Poleti se sprehaja.
Hodi na organizirano telovadbo.
Včasih je osamljena in premišljuje, vendar se
takrat sprehodi.
V skupino starih ljudi za samopomoč je
vključena ţe tri leta, vendar se imena skupine
ne spomni.

Kategorije

Dom za stare ljudi

Doţivljanje starosti

Kakovost ţivljenja v starosti

Prosti čas

Skupina starih ljudi za samopomoč
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Med poletjem imajo premor in srečanja
prekinejo.
V skupini starih ljudi za samopomoč se
veliko pogovarjajo (npr. o kmečkih opravilih,
zeliščih, doţivljanju vojne itd.).
Všeč ji, saj izve veliko novega.
Najbolj ceni pogovor in telovadbo.
Zaradi srečanj se sprosti in ni ves dan v
postelji.
V skupini starih ljudi za samopomoč ne bi
spremenila ničesar.

Počutje v skupini starih ljudi za samopomoč

6.9 PRILOGA 9: Intervju z gospo Fani
Starost: 81 let
Spol: ţenski
Datum izvedbe intervjuja: 22. februar 2012

A: Kje živite?
F: Sama, v svoji hiši.
A: Kako bi vi opisali življenje v tem življenjskem obdobju?
F: Opisala bi ga zelu lepu, sam, če bi bla zdrava, men pa kolena ne dajo, drgač bi šla še in še
na izlete, vsepovsod bi hodila, sam če bi noge drţale.
A: Se pravi, vam zdravje nagaja?
F: Ja taku, zdravje mi nagaja. Prej sm hodila zmeri po izletih in vsepovsod, zdej pa ne morem
več nikamor, tam do kontejnerjev grem pa nazaj, pa še tu teţku pridem nazaj.
A: Pa vam je težko zaradi tega, ste žalostni, ker ne morte hodit?
F: Uh pa kaku, jst sm zelu rada v druţbi in zelu rada pojem in vse. Taku, da je ţalostnu.
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A: Kaj vam je pa najbolj pomembnu v tem življenjskem obdobju?
F: Pomembnu mi je tu, k pridejo naši otroc vsi k men, mi pomagajo, mi gredo vse na roko, pa
sosede mam taku enkratne, da bulše ne morm met, nism nikul sama, zjutri, dopoldne sm s
sosedi, pa še drugi pridejo okul, prijatlce, pa naš otroc tut k pridejo iz sluţbe, sam ponoč sm
pa sama, tu je pa najbulj hudu.
A: Ne morte spat celo noč?
F: Ponoč je najbulj hudu, se kr zbudim ponoč, vse sorte premišljujem, sva bla pa le skp 57 let
z moţem, taku, da tu je tut velik udarc.
A: Vas je pretresla smrt moža?
F: U zelu.
A: Ampak nekaku ste se mogl pobrat ne?
F: Al sm se, enu letu je blu zelu hudu, tut tle k smo hodile, smo včasih kej zapele, pa jst nism
mogla nč, nč. Zdej sm se pa ţe, al se mora človk vse navadt, moraš pridt na svoje, če čš, da
boš še kej ţivu al pa zdrav al pa kakorkoli, ker če bi pa samu tuhtala pa jokala pa tu, vete kaku
je, pride pol tu, tut je ţalost zate, zame mislim, sama zase. Hvala bogu sm se kr opomogla,
kukr je blu hudu od kraja.
A: Pa ste zadovoljni s svojim življenjem?
F. Sm kr, penzion mam zelu mejhn, 420 evrov, ampak sm zadovoljna, kaj pa če ne bi blo nč,
jst mam dost, sej pravjo otroc, če ne boš mela, bom rekla dejte mi pomagat, zdej pa hvala
bogu mi še ni treba. Drva mi prpravjo, pa gre ţivljenje naprej (smeh).
A: Lepo. Zdej pa me zanima, kako razumete pojem kakovostna starost?
F: Kaj pa jst vem …
A: Kako pa razumete kvaliteto?
F: Ja, da je kvalitetna starost ne.
A: Pa se vam zdi, da je vaša starost kvalitetna?
F: Do zdej še (smeh).
A: Kaj mislte, da mora starejši človek met, da živi kvalitetno starost?
F: Ja kuga mora met, da se … kaku bi vam povedala … da se počutiš, da nisi taku stara ne, da
še zmeri obvladaš, ne glih tulku ku si bil mlad, ampak še zmeri neki obvladaš, čeprov si str.
A: Kaj pa kakšne materialne stvari?
F: Kaku bi rekla, glih taku. Jst kr ţivim, dost berem taku, da se zamotm s tem.
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A: Bi še kej potreboval, da bi še buljš živel?
F: Niti ne, jst sm kr zadovoljna s tem, kukr mam, včash pravjo, da je hudu, pr ns še ni hudu,
dokler se bo taku jelu in kr zmetalu hrano stran, ni še hudu pr ns, jst sm zadovoljna s tem pa
gotovo no, ne morem pomagat, nekater pa niso ne, če majo več, pa še več bi radi.
A: A bi lahko dali kakšen primer, to sedaj jst vidim v svojem življenju, da je kvaliteta?
F: V moji starosti bi pa blu, jst ne vem, da bi hodila kam okul, tu bi rada vidla ne, pa ne
morem.
A: A ste se kej prpravlal na življenje v starosti?
F: Niti ne, sploh si ne mislm, da sm tuk stara no (smeh).
A: Kaj pa tku, ste kej razmišljal, kako boste, kje boste živel?
F: Veš tu nism nč razmišlala nobenkrat, k si sploh nism razmišlala, da bi kam mogla it, sem
rekla, da bom zmeri ţivela taku zdej, kokr sm.
A: Pa ste kdaj premišljeval, kako bi blo, če bi mož umrl?
F: O ţe dostkrat, sej smo se pogovarjala, on je zmeru prosu, k bi buh dal, da bi bla ti zdrava,
samu tu je prosu zmeri, k on se je bal zmeri, da bi jst umrla prej kukr on. Ko on ne bi zdrţal in
ne vem, jst sm zmeri prčakavala, da bo šu on prej, k je bil tut bolan, ga je tut demenca zdej
dajala nazadnje, taku da sm vedla, da bo eden ostal, sm kater bo. Doskrat sm rekla, kater bo
ostal bo reveţ ne, bo hudu, sam je dost hujši za moškega, če ostane kot za ţensko, ţenska si
zna vse bulj pomagat, kukr si zna moški ne.
A: S čim se kej ukvarjate, kako preživite prosti čas?
F: Mal se ukvarjam z branjem, mal se ukvarjam, če ne druzga pred hišo hodm, pol pa mal kej
preberem, pa kuham, pomivam, pospravlam, pa take stvari, perem, peglam, vse sorte ne.
A: Tut televizijo kej gledate?
F: U tu pa, tu pa ne zamudim, pa radio poslušam, zjutri taprvu k vstanem radio prţgem,
zvečer k grem pa spat pa ugasnm, včash tut pokličem na Srako, pa kakšno pesem si zaţelim.
A: Ampak tukaj v vasi imate samo to skupino, ali se še kej drugega dogaja?
F: Nič ni, tu je pa enkratnu.
A: Pa mislte, da bi še kej lahko, da bi blo dobr?
F: Ja, sej zadnjič k je bil v S. vasi občni zbor, so rekl, da bi bla telovadba, pa ples … to ne
pride za nas, jst sm zlo rada plesala, jou nism ne enga plesa zamudila taku, da me kr
privzdigne, če muzko zaslišm, tlele niti ne. Taku, da tu je enkratno k me mamo tlele taku, da
buh dej zdravje Anici, da je tu nardila, ker je res enkratnu ne. Če ne, saj s tem si mal
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poţivimo, če ne bi mogu bit skoz not zaprt v bajti pa študirat kej, tu je pa res taku, da bulj ne
bi moglu bit.
A: Se pravi, če bi bili fizično zmožni, bi še vse probal delat, ne?
F: Ouu jst sm taku delala in kosila, orala prej k so s plugom, kosila taku bulj ku moj moţ, zdej
pa ne morem, zdej pa k se ne morem prpognt zarad kolen, pa lansku letu sm tut še mela fiţon
na njiv pa zelje pa korenček, sam teţku teţku, drgač bi pa še delala jst, sm če bi mogla.
A: Doma kej telovadite sami?
F: Zmerem taku kot v skupini, k nas je Anica naučila, taku tut jst doma.
A: Pa opazte kakšne spremembe?
F: Ja, se mi zdi, da se kr buljš počutm, k se mejhnu razmigam.
A: Kako se imenuje skupina, v kateri se dobivate?
F: Lastovke.
A: Kolk časa pa že hodte v to skupino? Odkar se je ustanovila?
F: Ja skuz, sm enkrat sm mankala, drgač pa skuz.
A: A bi lahko malo opisal, kako poteka vaše srečanje?
F: Taku poteka, da bulj ne more fajn potekat, ku poteka. Me se zmenmo, dost stvari in
nasmejemo se in res dost, dost stvari.
A: In pridete in se pogovarjate?
F: Vse sorte, včash tut, prec odkraja smo se pogovarjale, kaku smo prej ţivel, pa o čaju pa od
tega, ja vse sorte. Zmeri se kej zmenmo, no res, res. Pa kuga doţivljamo zdej.
A: Tut kej zapojete?
F: A tut tut, predn je moj moţ umrl, smo zmeri kej, pol pa eno leto nismo nč, jst nism, pol pa
tut one niso, zdej pa taku, če ma katera rojstni dan, da mal zapojemo, pa bo treba spet kej
začet (smeh). Si prec mejhnu bulj korajţen, če kej zapoješ.
A: Se pravi se pogovarjate o različnih temah, imate tut kakšne miselne igre?
F: Ja tu k Anica nas sprašuje neki, dans teden smo se taku nasmejale, vse sorte je govorila, me
smo pa za njo ponavljale (smeh).
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A: Kako se počutite v tej skupini?
F: Dobru, enkratnu. Ne vem, kaku bo, če se bo kerkrat nehalu. Nehale bomo enkrat sigurnu,
ker me smo ţe tut stare, ene čez 80 let. Ampak sej pravm, dokler bom lahku, bom še zmeri
hodila.
A: A opažate, kakšno spremembo pr seb, odkar hodte v to skupino?
F: Nč taku, se mi zdi, da se kr bulj poţiviš k si med ljudmi, k se lepo pomenš.
A: Drgač se najbrž ne bi taku dobivale, kot se zdej?
F: Ah kje pa, niso taku ţenske za tu, me smo se res taku skp duble, da bulj se nismo mogle.
Nas je blu 15, no zdej nas je pa 8. So umrle, pa v dom šle …
A: A se lahku tut o težavah pogovarjate kakšnih al pa o problemih?
F: Lahku … tut … kaku so starši umrl pa tu pa unu, pa kaku je blu, k mi je moţ umrl. Vse
sprašuje Anica pa enkrat ena odgovarja enkrat ena, pa o svojih teţavah, kaku je blu v mladosti
pa kaku je zdej.
A: Pa vam to pomaga, ker poveste?
F: Ja pomaga, da daš mal ven iz sebe, al pa če se mal zjokaš, je čist drgač, kokr če v seb drţiš
tistu.
A: Veliko govorijo ženske v skupini al so bolj tiho?
F: Ja govorijo, smo vse taku bulj, da rade govorijo (smeh).
A: Vas ni nč sram povedat?
F: Ne nč.
A: Se prav ta skupina vpliva na vas pozitivno?
F: Ja res.
A: Ampak a bi lahko izpostavl eno dejavnost, k vam pa pomen največ v tej skupini?
F: Ja tu mi najbulj pomen, da pridemo vse skp in smo vse skp. Odkraja je blu kr mal hudu k
smo mele vsak teden, pol pa na 14 dni, pa polet je pa tut hudu k dolgu nimamo (smeh). Včash
se kr same zmenmo, pa gremo kr same. Kr pokličemo po telefonu, pa gremo mal na kafe, se
mal poklepetamo, pa gremo vsaka k seb.
A: Pol se tut same brez voditeljice organizirate?
F: Ja tut se zmenmo pa ajde gremo.
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A: A bi še kej spremenil v tej skupini? Imate kakšen predlog, kaj bi blo lahko še boljš?
F: A tu je kr dobru, kukr je zdej, mi se mamo kr dobru, ne vem, če bi lahko še kej druzga …
nimam pojma.
A: Bi še sami kej dodal za na konc, kakšen stavek, misel?
F: (smeh) Naj bo še naprej taku, kukr je zdej.
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