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II 

 

POVZETEK 
  

Diplomsko delo govori o neinstitucionalni oskrbi starejših. Najprej predstavim obdobje 

starosti, posledice staranja, spremembe in potrebe v starosti. V nadaljevanju se osredotočim 

na neinstitucionalno oskrbo starejših in več pozornosti posvetim  storitvi pomoč na domu. 

Predstavim njene izvajalce, prednosti in slabosti. Teoretični del končam s predstavitvijo 

prostovoljskega družabništva z osamljenim starim človekom. Lahko rečem, da si večina 

starostnikov želi čim dlje ostati v domačem okolju, vendar se kot končno rešitev v primeru 

fizičnih omejitev in/ali specifičnih potreb, staremu človeku pogosto ponudi le nastanitev v 

instituciji oziroma v domu upokojencev. Nadaljevanje življenja v domačem okolju je za 

večino ljudi  izjemno pomembna  sestavina kakovostne starosti, zato je v drugem okolju ne 

more povsem nadomestiti nobeno zviševanje telesnega udobja in materialne varnosti 

(Ramovš, 2003). Kljub hitremu razvoju različnih programov za pomoč imajo starejše osebe še 

vedno premalo možnosti za nadomestno izbiro in  so o tem premalo informirani (Hvalič 

Touzery, 2007). Slovenija si sicer prizadeva ustvariti takšne okoliščine, ki bi staremu človeku 

omogočale čim dlje ostati v domačem okolju, v katerem bi mu bilo omogočeno čim 

samostojnejše, varnejše in kakovostnejše bivanje, vendar  je pri nas še vedno prevladujoča 

izrazita institucionalna usmeritev (Mali, Ovčar, 2010).  

V empiričnem delu diplomske naloge sem s kvalitativno raziskavo analizirala ocene  

sogovornikov, ki so uporabniki pomoči na domu ter njihova mnenja in občutja primerjala z 

mnenji in ocenami tistih, ki bivajo v domu upokojencev. Iz intervjujev je razvidno, da 

nobeden od sogovornikov ni želel oziroma ne želi oditi v dom upokojencev in da je njihovo 

poznavanje drugih oblik pomoči slabo. Vzroki za uporabo določene oblike pomoči so pri vseh 

intervjuvancih povezani z boleznijo in onemoglostjo. Opazne so razlike v kvaliteti in 

kvantiteti njihovih socialnih odnosov, vsi pa izpostavijo pozitivne izkušnje in zadovoljstvo s 

pomočnico oziroma osebjem v domu upokojencev. 

 

Ključne besede: starost, življenje v starosti,  neinstitucionalna oskrba – pomoč na domu, 

domska oskrba, socialni odnosi 
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ABSTARCT 

 

The thesis talks about non-institutional care for the elderly. At the beginning of the theoretical 

part I present some general facts about the old age, the consequences of aging, changes and 

needs in old age. Further I focus on non-institutional care for elderly and pay more attention 

to domestic help services. I introduce its contractors, pros and cons and I end this part with 

the voluntary companionship with a lonely old person. We can say that most of older people 

wish to stay in their home environment as long as possible but as final solution in the case of 

physical disabilities, specific needs the only offer they get is accommodation in an institution/ 

in a nursing home. Continuing life at home is an extremely important component for the 

quality age for most people and it cannot be completely replaced in other environment only 

with increasing physical comfort and material security (Ramovš, 2003). Despite the quick 

development of various programs for help, there are not enough opportunities for alternative 

choice and not enough information (Hvalič Tuzery, 2007). Slovenia has made efforts to create 

the conditions that would allow old people to stay at home in the most independent, safe and 

high-quality manner as long as possible, but it is still characterized by distinctly institutional 

orientation (Mali, Ovčar, 2010). 

In the empirical part of the thesis I analyzed interlocutors' statements who uses home help and 

compared their opinions, feelings with the opinions and statements of those who reside in a 

nursing home. The analysis show that none interviewee did not want or do not want to go to 

the nursing home and that they are not familiar with other forms of help. The reasons for the 

use of certain forms of help are associated with the disease and infirmity for all interviewees. 

The differences are noticeable in the quality and quantity of their social relations. All 

interviewees highlighted positive experiences and pleasure they have with their personal 

assistant and staff in a nursing home. 

 

Keywords: age, life in old age, non-institutional care – home care, residential care, social 

relationships 
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1 UVOD 

 

Starost naj bi čakala vsakega od nas. Nanjo pogosto pomislimo s strahom, ki izvira iz 

prepričanj, da je starost povezana z onemoglostjo, osamljenostjo in ne nazadnje, da se z njo 

konča naše življenje. Strah izvira predvsem iz našega slabega poznavanja starosti in življenja 

v tem obdobju. Velikokrat pozabimo, da je starost prav tako lahko obdobje, ki ponuja številne 

možnosti in priložnosti, če vanjo vstopimo s pozitivnimi pričakovanji in pripravljeni na 

spremembe, ki jih prinese tretje življenjsko obdobje. 

 

V preteklosti je bil položaj starih oseb precej drugačen, saj so bile mlada, srednja in stara 

generacija tesno povezane. Zaradi skupnega življenja so stari ljudje mlajšim generacijam 

predajali svoje izkušnje, življenjske modrosti, te pa so jim zagotavljale materialno varnost. 

Sodobna družba je prinesla individualizacijo, vse večjo neodvisnost in to je povzročilo trganje 

vezi med generacijami. Tempo življenja je vse hitrejši, delovna doba se podaljšuje, srednja 

generacija je vse bolj zaposlena, zato dolgotrajna skrb in nega za starega človeka pogosto 

predstavlja preveliko breme.  

 

Država z različnimi programi starostnikom poskuša zagotoviti čim bolj kakovostno starost, 

vendar se storitve prevečkrat osredotočajo le na zadovoljevanje njihovih materialnih potreb. 

Programi za kakovostno starost so sicer dobri, vendar premalo pozornosti posvečajo 

nematerialnim socialnim potrebam starih ljudi, kot je na primer ustvarjanje pogojev za večjo 

kakovost medčloveških odnosov (Ramovš, 2003). Prav tako se kot edino možno rešitev 

velikokrat predlaga le odhod v institucijo oziroma v dom upokojencev kljub prepričanju, da 

naj bi starostniki čim dlje ostali v svojem domačem okolju. Odhod v institucijo za stare ljudi 

predstavlja veliko spremembo, še posebej za tiste, ki so na svoj dom močno navezani. 

Popolnoma se spremeni njihovo okolje, njihove navade se morajo prilagoditi domskemu 

načinu življenja, predvsem pa odhod v institucijo predstavlja izgubo samostojnosti. Sprejem v 

dom v resnici pomeni veliko več kot le preselitev iz kraja v kraj. V obdobju vselitve se mora 

star človek sprijazniti z novim okoljem, to pomeni, da se mora sam veliko bolj prilagajati 

domu, kot se dom prilagaja njemu (Kastenbaum, 1985). Zakaj torej ne bi starostnikom večkrat 

ponudili druge možnosti, kot je na primer pomoč na domu? Pomoč na domu je namreč ena 

izmed oblik pomoči, ki lahko nadomesti prehiter odhod v dom, saj omogoča bivanje v 

domačem in znanem okolju. 
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S študijem socialne pedagogike sem pridobila nekaj informacij o tretjem življenjskem 

obdobju, zanimanje za starostnike pa se je povečalo, ko sem opravljala prakso v domu 

starejših. Dobila sem priložnost za pogovore in druženje s starostniki, ki so z mano delili 

svoje izkušnje ob preselitvi v dom, občutke, počutje ter želje. Ugotovila sem, da večina v dom 

upokojencev ni želela in da bi starost raje preživeli v domačem okolju. Prav ta izkušnja me je 

spodbudila k pisanju diplomske naloge o neinstitucionalni oskrbi starejših. 

 

V teoretičnem delu bom predstavila starost kot obdobje in pojme, ki so pomembni za njeno 

razumevanje. V prvem delu bom opisala staranje, spremembe, ki jih starost prinese s seboj, in 

potrebe, s katerimi se srečujejo starostniki. V nadaljevanju bom predstavila razvoj varstva 

starejših in  se posvetila neinstitucionalni oskrbi. Osredotočila se bom predvsem na storitev 

pomoči na domu v povezavi s socialnimi odnosi in socialnimi mrežami, v sklepnem delu pa 

bom nekaj besed namenila še prostovoljnemu družabništvu z osamljenim starim človekom.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge želim s kvalitativno raziskavo ugotoviti, v kolikšni meri 

so starostniki in njihovi svojci seznanjeni z možnostjo pomoči na domu, kakšen je njihov 

odnos do te podpore, kako vidijo mogoč odhod v institucijo in kako se soočajo s svojimi 

omejitvami. Zanima me, kakšne odnose vzpostavljajo starostniki s pomočnico. Želim 

ugotoviti prednosti in slabosti storitve pomoči na domu. Raziskovala bom doživljanje oseb, ki 

imajo izkušnjo z obema vrstama podpore – torej mnenja in ocene tistih, ki živijo doma in jih 

obiskuje in podpira pomočnica, ter tudi tistih, ki živijo v ustanovi – domu za stare. Izvedla 

bom štiri intervjuje, in sicer intervju z dvema osebama obeh spolov, ki bivata v domu 

upokojencev in sogovornico-kom, ki koristita storitev pomoč na domu. 
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2 STARANJE PREBIVALSTVA 

 

 

Staranje sodobnih družb je »stranski proizvod« razvojnih sprememb v industrijskih pogojih in 

tudi globalizacije življenjskih stilov. Industrializacija je prinesla manjšo umrljivost in 

podaljševanje življenjske dobe, saj sta se izboljšala življenjski standard in zdravstvene 

razmere. Število rojstev se je začelo zmanjševati, družinsko življenje  se je začelo usmerjati v 

jedrno družino (Hojnik Zupanc, 1999). Vendar staranje prebivalstva ni samo posledica 

boljšega zdravstvenega in socialnega varstva ter zmanjševanja smrtnosti, temveč  posledica 

zmanjševanja rodnosti, kar je značilno za dežele razvitega sveta. Delež starega prebivalstva se 

veča tudi v deželah nerazvitega sveta, a je rodnost še vedno toliko večja, da v teh družbah 

presega skupino starih (Ramovš, Kladnik, Knific idr., 1992). 

 Podaljševanje življenjske dobe in naraščanje števila oseb, ki doživijo visoko starost, kažeta 

na družbeni razvoj, a sta oba pojava sprožila številne stranske učinke za družbeni sistem. 

Število starejših ljudi bo v naslednjih letih močno naraščalo in to bo prineslo vrsto novih 

socialnih in medicinskih problemov, ki jih bo potrebno pravočasno in ustrezno reševati. 

Organizacija združenih narodov (OZN) je že v 80. letih prejšnjega stoletja napovedala, da 

bodo z začetkom 21. stoletja v ospredju trije problemi človeštva, in sicer  prehrane, energije in 

problemi ob spremembah v populacijski strukturi sveta (Accetto, 1987). 

 

2.1 RAZUMEVANJE STARANJA 

 

Govorimo lahko o dveh povsem različnih staranjih, tj. o osebnem človekovem staranju in 

staranju prebivalstva oz. večanju deleža starega prebivalstva. Osebno človekovo staranje 

vključuje zmanjševanje različnih sposobnosti in s seboj lahko prinaša onemoglost, po drugi 

strani pa je treba poudariti, da je večina tretje generacije še povsem samostojna in razpolaga z 

veliko neizkoriščenimi družbenimi potenciali (Ramovš, 2003). Z izrazom demografsko 

staranje poimenujemo proces, v katerem se spreminja starostna sestava prebivalstva na način, 

da se povečuje delež starih. Najpogosteje uporabljen kazalnik staranja prebivalstva je delež 

starega prebivalstva, pri čemer število starih primerjamo s celotnim številom prebivalstva 

(Šircelj, 2009).  
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Povzamemo lahko, da je staranje prebivalstva različno v različnih deželah, zato so različne 

tudi napovedi o nadaljnjem  poteku starostnih razmerij. Odstotki starega prebivalstva so zdaj 

in bodo tudi v času naslednjih generacij (do leta 2025 ali 2030) veliko večji v razvitejših 

deželah (Ramovš, 2003). 

 

2.2 OBDOBJA V STAROSTI 

 

Demografi so dolgo časa med stare uvrščali stare 60 let ali več, vendar so ta prag zaradi 

podaljševanja življenjske in delovne dobe sčasoma dvignili na 65 let in več. V mnogih 

evropskih državah ta leta  predstavljajo tudi prehod iz ekonomsko aktivnega življenja v 

upokojitev. Ker se v razvitejših deželah število starega prebivalstva hitro povečuje, se v 

demografskih analizah stare deli na vsaj dve skupini, tj. stare in stare stare (zelo stare), pri 

čemer je meja postavljena pri 80. ali 85. letih (Šircelj, 2009). 

Pečjak (1998) starost razdeli na štiri podobdobja: 

 od 50 do 60 let ali pozna srednja leta, 

 od 60 do 70 let ali mlajša starost, 

 od 70 do 80 let ali srednja starost, 

 od 80 let naprej ali visoka starost. 

 

Različna obdobja v starosti se med seboj prepletajo, saj med njimi ne moremo postaviti ostrih 

meja. Pojmovanja o tem, kdaj je človek star se razlikujejo že od države do države, ne 

nazadnje pa so velike tudi razlike med posamezniki, celo večje kot v zgodnejših obdobjih 

življenja (prav tam). 

 

2.3 RAZLAGE STARANJA 

 

Obstaja veliko načinov za določanje starosti posameznika, a ostaja vprašanje, kdaj lahko 

nekoga »označimo« kot starega. Čeprav bi posameznikove fizične in psihične spremembe 

opazovali vrsto let, bi bilo točko prehoda vseeno težko določiti (Stuart Hamilton, 2000). 
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Staranje zato poskušajo pojasniti številne teorije. Požarnik (1981) razlikuje med biološkimi, 

psihološkimi in sociološkimi razlagami staranja: 

 Biološke teorije procese staranja povezujejo s pešanjem življenjskih funkcij 

organizma, pri čemer raziskovalci ločijo med primarnim staranjem (vzroki so v 

dednosti) in sekundarnim staranjem (posledica travm in kroničnih obolenj) (Ramovš, 

Kladnik, Knific, idr., 1992).  

 Psihološke teorije govorijo o tem, da je posameznik star toliko, kolikor starega se 

počuti. To starost se ugotavlja  predvsem iz odnosa človeka do sebe in drugih ter iz 

človekovih sposobnosti.  

 Socialne teorije se ukvarjajo predvsem z odnosom med človekom in njegovim 

socialnim okoljem (Požarnik, 1981).  

Accetto (1987) je teorije staranja združil v dve skupini, in sicer v genetične in negenetične. 

Staranje je po njegovem kompleksen proces, v katerem sodelujejo genska razmerja in notranji 

ali zunanji metabolični produkti, ki vplivajo na genske osnove. Tu Požarnik (1981) dodaja, da 

poleg genetskih zasnov na staranje vplivajo še številni zunanji dejavniki. Mednje lahko 

uvrstimo način življenja, ki je tesno povezan s telesnim zdravjem, ter nekatere sociološke in 

psihološke dejavnike. Ti so povezani z duševnim zdravjem, ki ga narekuje usmerjenost v 

prihodnost, izpolnjujoči socialni stiki, občutki koristnosti ter inteligentnost v smislu 

pametnega reševanja problemov in predvidevanja raznih nevarnosti. Hojnik Zupanc (1997) 

trdi, da naj bi obstajala povezava med starostjo organizma ter socialnimi in osebnimi 

dejavniki. Omenja dejavnike, ki staranje zavirajo, in tiste, ki ga pospešujejo. Med zaviralne 

dejavnike lahko uvrstimo optimistično gledanje na prihodnost, zadovoljstvo pri delu, srečen 

zakon … Veliko raziskav potrjuje dejstvo, da se psihološka in biološka starost ujemata. 

Odprti in ljubeznivi ljudje naj bi se lepše starali (Hojnik Zupanc, 1997). 

Staranje lahko razložimo tudi kot tretje življenjsko obdobje posameznika. Gre za obdobje, ko 

človek dozori do popolne človeške uresničitve in skrb za materialni razvoj prepušča naslednji 

generaciji. Človek v tem obdobju svoja zrela življenjska spoznanja in izkušnje predaja 

soljudem in posredno tudi kulturi. Vzporedno s tem gre tudi potreba po vseživljenjskem 

socialnem učenju in nenehnem prilagajanju novim življenjskim razmeram ter pridobivanju 

novih navad (Ramovš, 2003).  
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Nekateri strokovnjaki poleg tretjega življenjskega obdobja, navajajo še četrto. Tretje 

življenjsko obdobje vključuje aktivne in samostojne starostnike, četrto življenjsko obdobje pa 

starostnike, ki potrebujejo nego in pomoč. Razvrstitev je odvisna od tega, v kolikšni meri stari 

ljudje potrebujejo pomoč drugih (Stuart Hamilton, 2000). O podobni delitvi govori tudi 

Brečko (1999), ki pravi, da so strokovnjaki začeli ločevati še četrto življenjsko obdobje zaradi 

podaljševanja življenjske dobe. Četrto življenjsko obdobje naj bi trajalo od 75. leta do konca 

življenja. Takšna delitev je smiselna zato, ker imajo ljudje v tretjem in četrtem življenjskem 

obdobju različne potrebe (prav tam). 

 

2.4 DEFINICIJA STARANJA IN STAROSTI 

 

Staranje in starost imata različen pomen. Starost je stanje posameznika ali naroda, staranje pa 

je definirano kot proces, ki traja od rojstva do smrti (Ramovš, Kladnik, Knific idr., 1992). 

Človek naj bi se staral vedno enako hitro, a to drži le deloma. V vsakem trenutku življenja, še 

zlasti pa v tretjem življenjskem obdobju, moramo razlikovati tri starosti (Ramovš, 2003): 

 kronološko starost, ki jo kaže rojstni datum, 

 funkcionalno starost, ki se kaže v človekovi zmožnosti samostojnega opravljanja 

temeljnih življenjskih opravil in v človekovem zdravju, 

 doživljajsko starost, ki kaže, kako človek sprejema in doživlja svojo starost in vse kar 

je z njo povezano. 

 

Kronološko staranje poteka pri vseh ljudeh in v vsakem življenjskem obdobju enako hitro, saj 

človek nanj nima nikakršnega vpliva. Različni ljudje se funkcionalno starajo različno. Na to 

vrsto starosti človek vpliva tudi z načinom svojega življenja (Ramovš, 2003). Doživljajska 

starost, ki jo nekateri avtorji poimenujejo tudi psihološka starost, pa predstavlja prepletanje 

osebnih in socialnih dejavnikov (Hojnik Zupanc, 1997).  

Vidimo torej, da enotne teorije o staranju ni in da moramo razlikovati med staranjem kot 

procesom in starostjo kot stanjem. Še pomembnejše kot to pa je, da vsakega posameznika 

doživljamo kot unikatno človeško bitje z lastnimi in različnimi potrebami, željami in 

predstavami. Ključnega pomena sta pozitivno doživljanje tretjega življenjskega obdobja in 

zdrav način življenja, ki omogočata ohranjati funkcionalnost in s tem samostojnost. 
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2.5 POSLEDICE STARANJA 

 

Posledice staranja so številne, zato je za ustrezno funkcioniranje družbe potrebno tudi njihovo 

poznavanje. Vemo, da je v preteklosti glavno vlogo pri oskrbi starih in onemoglih ljudi nosila 

družina, vendar je bila zaradi krajše življenjske dobe oskrba potrebna krajši čas kot danes. S 

postopno modernizacijo se je začela življenjska doba daljšati, vloga družine pa zmanjševati. S 

tem se je odvisnost starostnikov spremenila iz individualne v globalno (Hojnik Zupanc, 

1999). 

Posledice staranja lahko v grobem razdelimo na kulturne, družbene, zdravstvene in 

ekonomske. Proces staranja prebivalstva povzroča spreminjanje razmerja med ekonomsko 

aktivnimi in vzdrževanimi, povečuje se starost ob upokojitvi, prav tako obdobje šolanja in 

aktivnost žensk. Spremenjena struktura posledično vpliva tudi na politične razmere in volilne 

rezultate, saj se povečuje vpliv starejših ljudi (Malačič, 2006). 

 

2.5.1 Spreminjanje strukture in vloge družine 

 

Skozi zgodovino je bila družina glavni oskrbovalec starih ljudi, za katere so skrbele predvsem 

ženske. Po industrializaciji in urbanizaciji se je družina  zmanjšala. Večgeneracijske družine 

so postale dvogeneracijske, porasla je tudi zaposlenost žensk. Danes vse manj starih ljudi živi 

s svojimi otroki in vnuki, od njih tudi ne dobivajo materialne podpore za potrebe v starosti niti 

nege v onemoglosti (Ramovš, 2003). Sorodstvena mreža izgublja jasno definirano družinsko 

strukturo in postaja kompleksnejša in fleksibilnejša zaradi ustvarjanja več družin v enem 

življenjskem obdobju. S tem je mišljeno naraščanje razvez in ustvarjanje novih zakonskih 

zvez (Riley, Riley; v Philipson, 1994; v Hojnik Zupanc, 1999). Posledice so še posebej hude 

tam, kjer sistemi pokojninskega zavarovanja in javne socialne skrbi za stare ter mreže ustanov 

za pomoč starim še niso vpeljani in ukoreninjeni. Vloga družine pri skrbi za stare ljudi se je 

zelo spremenila, v njenem okviru pa še posebej vloga žensk (Ramovš, 2003). Za sodobne 

družbe je namreč značilno, da s starostjo slabi družbeni status žensk kot skupine. Babice so 

sicer lahko cenjene kot posameznice, vendar se v množici pojavljajo kot usmiljenja vredne 

(Hvalič, 2000). 
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2.5.2 Spreminjanje razmerij med spoloma  

 

Razvoj s seboj prinaša večanje življenjske dobe žensk v primerjavi z moškimi. Po petdesetem 

letu starosti se neravnotežje med spoloma hitro nagiba v korist žensk, kar pomeni, da je med 

starimi ljudmi veliko več žensk in te doživijo tudi višjo starost. Omeniti je potrebno, da to 

velja predvsem za evropsko kulturo, saj obstajajo področja, na katerih so ženske zaradi 

nizkega spoštovanja bolj izpostavljene in umirajo hitreje kot moški (Ramovš, 2003). Hvalič 

(2000) dodaja, da se starejše ženske soočajo s precej večjimi težavami kot moški njihovih let 

in so v primerjavi z njimi prikrajšane na številnih področjih. Veliko oviro jim predstavlja 

njihov nizek družbeni položaj, tradicionalne vloge, pomanjkanje ekonomske moči in dejstvo, 

da jih veliko živi v enočlanskem gospodinjstvu. Pogosto se znajdejo tudi v vlogi negovalke 

svojega ostarelega moža, medtem, ko je obratna situacija redkejša. Ramovš (2003) pravi, da 

patriarhalni vzorci moškega bistveno slabše opremijo z vzorci vedenja za samostojno 

kakovostno staranje kot ženske, zato so moški sorazmerno bolj »vzdrževana stara populacija« 

v primerjavi z ženskami. S problemi staranja so danes  in v bližnji prihodnosti ženske 

bistveno bolj obremenjene od moških. 

 

2.5.3 Osamljenost 

 

Zadnjih trideset let se veča delež ljudi, ki živijo sami. Stari, ki živijo sami, imajo manj 

možnosti, da bodo njihove potrebe zadovoljene in da pridejo pravočasno do potrebne pomoči 

(Ramovš, 2003). V starosti se tudi spreminjajo in ožijo stiki z ljudmi, vzroki za to pa so 

različni. Mednje lahko štejemo smrt prijateljev in sorodnikov, upokojitev, bolezni, slabo 

finančno stanje, prevelika oddaljenost, poroke, odselitve otrok in drugo. V celoti je približno 

30 % starih ljudi prav zadovoljnih, ker imajo manj stikov z ljudmi, 70 % pa jih misli, da brez 

teh stikov in splošne dejavnosti ne bi bili srečni. Povsem logično je, da spreminjanje ali 

pešanje socialnih stikov s staranjem ne zadene vseh ljudi enako, zato tudi ne moremo sklepati, 

da te spremembe neizogibno vodijo v osamljenosti starih ljudi (Požarnik, 1981). Ramovš 

(2001) na tem mestu opozarja, da se kakovost človeškega življenja meri po tem, koliko in v 

kakšni medsebojni skladnosti ima posameznik zadovoljene vse potrebe. Pogosta izkušnja 

namreč je, da imajo stari ljudje dobro zadovoljene materialne potrebe, so zdravi in duševno 
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čili, vendar so nezadovoljni, ker so osamljeni in frustrirani na področju medčloveških 

odnosov. 

 

2.5.4 Skrb za zdravje in samostojno življenje 

 

Zdravje, ustvarjalnost, duševna svežina in zmožnost za samostojno življenje so povezani s 

tem, kako dolgo je človek sam dejaven. Upokojitev, ki je značilna za zadnje obdobje srednjih 

let življenja, lahko povzroči pasivnost in zoženje kroga dejavnosti posameznika. Ti se glede 

svojega zdravja in kakovosti življenja začnejo zanašati na ustanove ali »usodo« (Ramovš, 

2003). Poudariti je treba, da upokojitev lahko predstavlja tudi vstop v novo, prijetnejše 

življenje. Pečjak (1998) pravi, da upokojitev ponudi možnosti za ukvarjanje z različnimi 

dejavnostmi, za katere prej mogoče niso imeli časa in zbranosti. Kot pomemben dejavnik 

zdravja je potrebno omeniti tudi socialna omrežja. V njih potekata medsebojno 

sporazumevanje in medsebojna opora. Slednja ljudem, ki jim pripadajo, omogoča občutek, da 

so sprejeti in cenjeni (Pahor, Domajnko in Hlebec, 2009). Hojnik Zupanc (1999) dodaja, da 

posameznik v življenju razvije stanovitne vzorce aktivnosti, ki jih želi v neki splošni obliki 

ohraniti tudi v starosti. Mnogi starejši ljudje poskušajo ohraniti kontinuiteto svoje identitete s 

tem, da naredijo nekaj koristnega za druge. V tem lahko vidimo povezanost občutka biti komu 

potreben z občutkom zadovoljstva z življenjem, z zdravstvenim stanjem in zakonskim 

stanom. Aktivni starejši ljudje so bolj zdravi in izražajo večje zadovoljstvo z življenjem, kot 

tisti, ki upokojitev preživljajo pasivno. Vendar pa biti aktiven in koristen ne pomeni le nekaj 

početi, temveč mora to početje posamezniku omogočati notranje oziroma osebno  

zadovoljstvo (Lawton, 1993, v Hojnik Zupanc, 1999). 

 

2.5.5 Spreminjanje razmerja med ekonomsko aktivnimi in vzdrževanimi 

 

Naloga sodobnih družb in držav je vzdrževanje ekonomskega razmerja med aktivnim in 

vzdrževanim delom prebivalstva. Vzdrževani sta mlada generacija, vsaj do 15. leta starosti, in 

stara generacija po upokojitvi, v povprečju od 60. leta dalje (Ramovš, 2003). Meji med 

skupinami naj bi približno označevali zaključek obveznega šolanja in upokojitev. Danes je 

drugače, saj v razvitem svetu večina mladih šolanje nadaljuje tudi po končanem obveznem 
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šolanju. V publikaciji Recent demographic developments in Europe
1
 so leta 2005 zato prvič 

objavili tudi koeficiente starostne odvisnosti mladih, ki prikazuje razmerje med starimi 0–19  

in 20–64  let (Šircelj, 2009). Pri tem aktivni del prebivalstva predstavljajo zaposleni. Vendar 

se številčno razmerje med tema dvema skupinama zadnja desetletja vztrajno giblje v škodo 

aktivne populacije. Njihov delež se manjša, z naraščanjem starega prebivalstva pa se delež 

vzdrževane populacije veča. Posledica je velika obremenjenost aktivnega prebivalstva, saj 

mora ustvariti več, da lahko zagotovi zadovoljiv življenjski standard vzdrževanemu delu 

prebivalstva (Ramovš, 2003). 

 

2.5.6 Samostojnost 

 

V sodobni družbi so stari ljudje vzdrževana populacija, po drugi strani pa so ekonomsko 

neodvisni. To protislovje se zaostri z dejstvom, da je tretja generacija v sodobni družbi 

sistemsko neizkoriščena (Ramovš, 2003). Družbeno-razvojni procesi so tretji generaciji sicer 

omogočili osamosvojitev na individualni ravni, vendar je ta osamosvojitev postavljena pod 

vprašaj zaradi njihove odvisnosti na sistemski ravni. Sistem se je bolj odzval na funkcionalne 

potrebe starejših kot na izkoriščenost njihovih delovnih potencialov, s čimer je staro 

populacijo spremenil v družbeno kategorijo s posebnimi potrebami (Hojnik Zupanc, 1999). 

Prav zaradi tega sistem kliče po spremembah. Dejstvo je, da se delovna sila stara, zato bo 

težnja po mladih zaposlenih s tem dosegla svoje skrajne meje (Ramovš, 2003). Številčnejša 

stara populacija postaja breme vse manj številčne aktivne, zaposlene populacije. 

Neravnovesje med aktivno in vzdrževano populacijo tako vodi v socialno degeneracijo 

sistema. To se kaže v nenehnem naraščanju števila upokojencev, ki razpolagajo z veliko 

rezervo družbeno neizkoriščenih potencialov in bremenijo aktivno populacijo. Prihajajoča 

generacija upokojencev je namreč vse bolj izobražena (Hojnik Zupanc, 1999). Ramovš (2003) 

dodaja, da je težkega telesnega dela vse manj in vse več dela, ki zahteva manj telesnih moči in 

več delovnih izkušenj, tako da imajo starejši ljudje enake možnosti, če ne celo prednost. Tudi 

trg delovne sile se bo zato moral prilagoditi staranju prebivalstva. 

 

                                                 
1
 Publikacija, ki objavlja demografske kazalnike za vse evropske države (Šircelj, 2009: str. 17). 
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3 STARANJE, STAROST 

 

Staranje lahko opredelimo kot proces, ki se začne ob rojstvu. Seveda se v mlajših starostnih 

obdobjih sprememb, ki prihajajo z leti, skoraj ne zavedamo, vendar se vsi staramo od 

trenutka, ko se rodimo. Do 30. leta se spremembe označujejo kot razvoj in zorenje, po 30. letu 

pa se srečamo z dodatnimi spremembami, ki predstavljajo počasno in normalno slabšanje 

vseh organskih sistemov (Miloševič Arnold, 2006). Accetto (1987) dodaja, da je težko 

določiti, kdaj je kdo star. Staranje namreč predstavlja dolgoletni kompleksni in dinamičen 

proces, ki je prepleten s številnimi spremembami v strukturi organizma. Opozarja tudi, da je 

starost pogostokrat primerjana z boleznijo, vendar je takšno pojmovanje povsem napačno. 

Starost celic, tkiv, organov in človekovega organizma kot celote je le ena od postaj v 

človekovem življenju na poti od rojstva do smrti. Je pa res,  da se proces staranja pogosto 

prepleta z bolezenskimi procesi. 

Starost je pri vseh bitjih neizbežno življenjsko obdobje, zato si pri tem vsak človek nedvomno 

želi, da bi njegovo staranje potekalo normalno in brez večjih pretresov. Pri mnogih ljudeh je 

staranje spontan proces, ki ga niti ne opazijo niti ne omenjajo, nekateri se s starostnimi 

spremembami ne zmorejo soočiti in jih prenašajo kot breme (Hojnik Zupanc, 1997). Prav tako 

je to proces, ki je v različnih življenjskih obdobjih različno očiten in prepoznaven, vendar 

lahko s svojim načinom življenja vsakdo pomembno vpliva na svoje staranje (Pentek, v 

Hojnik Zupanc, 1997). 

Čas vsem teče enako hitro od začetka do konca življenja. Starost predstavlja življenjsko 

obdobje, ki se zelo razlikuje od mladosti in srednjih let, vendar ni v ničemer manj smiselno od 

njiju. S seboj prinaša nove, drugačne življenjske naloge, zato je to obdobje v življenju 

posameznika prav tako lahko zelo dejavno. Za posameznika je ključnega pomena, da svojo 

starost sprejme, da se sam aktivno trudi za njeno kakovost in da brez grenkobe v srcu 

sprejema solidarno pomoč drugih. Ohranjati in ustvarjati mora pristne medčloveške odnose in 

se povezovati z ljudmi iz mlade in srednje generacije. To mu omogoča doživljanje vrednosti 

in smisla starosti, kar je pogoj za uspešno staranje (Ramovš, 2003). 

Uspešno staranje ne pomeni le preživeti starost, temveč predstavlja željo pa ohranjanju in 

zboljševanju zdravega duha, doživljanje občutkov radosti v življenju in preseganje fizičnih 

omejitev. Je tudi sinonim za »mentalno zdravje«, ki je pomembno za optimalno prilagajanje 

na fizične spremembe in za boljše samorazumevanje (Krauss Whitbourne, 2001). Rowe in 
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Kahn (1998, v Krauss Whitbourne, 2001) uspešno staranje razlagata po modelu
2
, ki vključuje 

tri pomembne dejavnike, tj.:  

 odsotnost bolezni in invalidnosti, ki je povezana z boleznijo – to pomeni, da 

posameznik ni bolan in da ga ne ogrožajo dejavniki tveganja, ki bi povečali možnosti 

za bolezen in invalidnost,  

 vzdrževanje kognitivnega in fizičnega funkcioniranja, ki posamezniku omogoča, da 

ostaja aktiven in kompetenten in 

 vključenost v različne aktivnosti in povezovanje z drugimi ljudmi. 

 

3.1 SPREMEMBE V STAROSTI 

 

Vemo, da staranje vpliva na celoten organizem, vendar se procesi staranja pri nekaterih ljudeh 

začnejo prej, pri drugih kasneje. Te spremembe so tako postopne, da se jih sprva sploh ne 

zavedamo, zato šele neke konkretne okoliščine, kot je na primer upokojitev, opozorijo na 

dejansko starost in spremembe, ki jih ta prinaša s seboj. Različni avtorji govorijo o več 

spremembah v starosti, zato jih v grobem lahko delimo na biološke, psihološke in socialne 

spremembe. 

 

3.1.1 Biološke spremembe 

 

Staranje organizma neposredno ali posredno vpliva na človekovo počutje in vedenje. 

Neposredno s tem, ker ovira njegove življenjske funkcije (npr. daljnovidna oseba ne more 

brati brez očal), posredno pa zaradi svoje psihološke pomembnosti, npr. občutka starostne 

manjvrednosti. Posebno močan posreden vpliv imajo starostni znaki, ki prispevajo k 

človekovemu videzu, ne glede na to, ali in koliko dejansko ovirajo posameznikove življenjske 

funkcije. To so npr. tenki, redki, sivi lasje, plešavost, gube, manjkajoči zobje, kožne pege, 

sključena drža itd. (Pečjak, 1998). Pri staranju se zmanjšuje velikost posameznih organov in 

organskih sistemov, opazen je upad telesne teže, zmanjšujejo se funkcijske sposobnosti 

organov in organskih sistemov, spremeni se tudi prilagodljivost na fizične ali psihične 

                                                 
2
 Model uspešnega staranja temelji na obsežni raziskavi v ZDA, poznani kot MacArthur Foundation Study of 

Aging in America (Krauss Whitbourne, 2001: str. 428). 
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dražljaje (Accetto, 1968). Torej se postopno zmanjšujejo telesne zmogljivosti. Mišična moč se 

po 50. letu zmanjša za 12 %, po 60. letu za 25 %, po 70. letu pa za 32 %. Prizaneseno ni tudi 

motoričnim funkcijam, saj sta prizadeta ravnotežje in odzivni čas (Pečjak, 2007). 

 

3.1.2 Psihične (duševne) spremembe 

 

Pritiski  okolja in medicine stare ljudi pogostokrat silijo k temu, da se pretirano zanimajo za 

svoje telesne spremembe, s svojimi duševnimi spremembami pa se premalo ukvarjajo ali jih 

sploh ne razumejo. Poznavanje svoje osebnosti oz. zakonitosti, ki vplivajo na osebnost je za 

stare ljudi in njihovo okolje izrednega pomena, saj lahko le tako obvladajo življenjske in 

medsebojne probleme (Požarnik, 1981). 

Osebnost je posledica medsebojnih vplivov dednosti, okolja in lastne aktivnosti, h katerim 

lahko prištejemo še vpliv vzgoje, ki igra pomembno vlogo pri oblikovanju mlade osebnosti. 

Med strokovnjaki je udomačena misel, da ima človekovo življenje določene stopnje oziroma 

obdobja, v katerih se pojavita povsem specifično doživljanje in vedenje, vendar je pri takšnem 

pojmovanju potrebno opozoriti, da nekega obdobja v življenju ne moremo razumeti, če ne 

upoštevamo vse človekove prehojene življenjske poti. Duševnost se v življenju ne spreminja 

vzporedno z biološkimi spremembami, temveč odvisno od psiholoških, socialnih in ekoloških 

okoliščin. V tem smislu naj bi bil vstop v vsako življenjsko obdobje nekakšno novo rojstvo, 

človekova naloga pa, da v novem  življenjskem obdobju opusti stare in razvije nove, situaciji 

ustrezne osebnostne poteze (prav tam). 

Coleman (1993) poudarja, da s staranjem ljudje vedno več pozornosti namenjajo svojemu 

notranjemu jazu, lastnim mislim in občutkom, zato se manj osredotočajo na zunanji svet. 

Raziskave, ki so primerjale strategije spoprijemanja z življenjem med mlajšimi in starejšimi 

ljudmi, so pokazale, da starejši ljudje uporabljajo bolj pasivne, intraperosnalne in čustveno 

usmerjene oblike spoprijemanja (na primer umik, sprejemanje odgovornosti in pozitivno 

prevrednotenje). Na drugi strani mlajši uporabljajo bolj aktivne, interpreosnalne in 

problemsko usmerjene strategije spoprijemanja (na primer soočenje, iskanje socialne opore in 

načrtno reševanje problema). 
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3.1.3 Socialne spremembe 

 

Socialne spremembe so povezane z različnimi dogodki, ki se zgodijo v tem obdobju. 

Spremeni se odnos med zakoncema, saj se otroci npr.  poročijo, odselijo, imajo svoje otroke, 

kar pomeni, da pri zakoncema nastopi »postarševsko« obdobje. Ker v središču pozornosti niso 

več otroci, se pozornost usmeri na lastno življenje in zakonskega partnerja (Požarnik, 1981). 

Veliko spremembo predstavlja upokojitev. Hojnik Zupanc (1997) jo označuje za neizpodbitno 

prelomnico, za katero vsak zaposlen posameznik dobro ve, kdaj ga čaka. Upokojitev  namreč 

spremeni dnevni in življenjski ritem posameznika, saj ima kar na enkrat osem ur časa, ki ga 

mora zapolniti z drugimi dejavnostmi. Bistvena je zato ponovna vzpostavitev ritma, ki 

človeku omogoča notranjo varnost in s tem doživljanja osnovnih občutkov, potrebnih za 

samostojno življenje. Upokojitev s seboj prinese še druge socialne spremembe. Požarnik 

(1981) med drugim omenja zmanjšanje socialnih stikov, saj se nekoliko spremenijo in 

uplahnejo poznanstva in prijateljstva. Prav tako se večini upokojencev občutno zmanjšajo 

sredstva, zato živijo zelo skromno. 

 

4 SKRB ZA OSTARELE 

4.1 POTREBE STAROSTNIKA 

 

Poznavanje in upoštevanje vseh človekovih potreb je pogoj za kakršnokoli smiselno delo z 

ljudmi in za ljudi. Potrebe so namreč temeljni mehanizem živih bitij, da se ohranjajo in 

napredujejo. Vsaka potreba je informacija, kaj živo bitje trenutno potrebuje za svoj obstoj in 

napredek, obenem pa daje motivacijsko energijo za dosego ali uresničenje tega cilja (Ramovš, 

2003). 

Človek se svojih potreb bolj ali manj zaveda in mora zavestno iskati načine, kako jih bo 

zadovoljil, saj je njihovo zadovoljevanje pogoj za normalen človeški razvoj in 

samouresničitev. Seveda so potrebe v teku življenjskega razvoja različno močne. Nekatere 

bolj ali manj ostajajo enako močne vse življenje, druge se pojavljajo v posameznih obdobjih 

življenja z različno močjo, spet tretje so značilne skoraj za samo določeno obdobje življenja 

(prav tam). 
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Ramovš (2003) za tretje življenjsko obdobje navaja naslednje bistvene potrebe: 

 

4.1.1 Materialna preskrbljenost 

 

Hrana, obleka, toplo stanovanje, čistoča, razvedrilo, zdravljenje bolezni, potovanja ipd., so 

odvisni zlasti od človekove materialne preskrbljenosti, ki se danes kaže predvsem v 

mesečnem ali letnem denarnem dohodku, s katerim človek razpolaga. V preteklosti je bila 

materialna varnost starega človeka odvisna od imetja, ki ga je posedoval, in od družinsko-

sorodstvene socialne mreže, ki je zanj skrbela v onemoglosti. Otroci so med drugim 

predstavljali tudi naložbo za socialno varnost v starosti. Današnje razvite družbe pa kot glavni 

vir materialne preskrbljenosti omogočajo starostno in invalidsko pokojninsko zavarovanje na 

temelju zaposlitve. Seveda je tudi danes materialna preskrbljenost v starosti zelo odvisna od 

osebnega premoženja in prihrankov posameznika. Tistim, ki nimajo ne pokojnine ne imetja, 

sodobna socialna država za osnovo socialno varnost praviloma preskrbi državno pokojnino, 

denarne dajatve, plačilo potrebnih uslug, nastanitev v dom za stare ljudi in podobno (Ramovš, 

2003). 

 

4.1.2 Ohranjanje telesne, duševne in delovne svežine  

 

Vse življenje je potrebno uravnovešeno skrbeti za svoje telesno in duševno zdravje, vsaj v 

poznih srednjih letih pa na novo prisluhniti pristnim telesnim potrebam po gibanju, po 

zmernosti in zdravi prehrani, po ravnotežju med delom, razvedrilom in počitkom, po izbiri 

dela, ki ga človek opravlja z veseljem in uspehom, ter zadovoljevanje teh potreb zavestno 

uravnavati na svoj osebni ritem prehoda v tretje življenjsko obdobje. Kakovostna starost je 

dejavna, razgibana in ustvarjalna. Možnosti za aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju so 

neštete, človek sam pa mora zavestno izbrati najbolj primerne zase. Ljudje so zadovoljni in 

ponosni, če uspejo v teh letih disciplinirano držati pravo telesno težo, če dobro spijo, če 

ohranjajo smisel za humor, če so učinkoviti pri raznovrstnem delu, hobijih (Ramovš, 2003) … 

Požarnik (1981) dodaja, da so za dobro prilagojene in srečne/zadovoljne stare ljudi značilne 

naslednje poteze: sposobni so videti stvarnost, pripravljeni in sposobni so prevzeti 

odgovornost, zanimajo se za druge ljudi, zanimajo jih številne dejavnosti, stare in nove stvari, 
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gledajo v prihodnost, pazijo na svoje zdravje in ga prizadevno ohranjajo, prizadevajo si za 

ohranjanje prijetne zunanjosti, znajo se sprostiti in osebnostno neprestano rastejo. 

 

4.1.3 Osebni medčloveški odnos 

 

Potreba po soljudeh je živa vse življenje, zato tudi star človek potrebuje reden osebni stik z 

nekom, ki ga ima za svojega. Četudi je ob starem človeku veliko ljudi in kljub temu nikogar 

od njih ne doživlja kot »svojega«, je osamljen. Star človek se s tem pogosto sreča pri bivanju 

v bolnišnici ali v domu za stare ljudi. Specializirani strokovnjaki, negovalke in strežniki mu 

lahko odlično zadovoljujejo vse telesne potrebe, a ker starostniku predstavljajo »tuje« ljudi, 

zadovoljevanje čustvenih potreb ostaja v ozadju (Rant, 2012). Ramovš, Kladnik, Knific idr. 

(1992) poudarjajo, da so človeški odnosi med stanovalci v velikih ustanovah za stare, med 

stanovalci in zaposlenimi ter med obojimi od teh in tistimi zunaj, ki potrebujejo in plačujejo 

domsko varstvo, izpostavljeni velikim obremenitvam. Posledično se velikokrat zgodi, da so ti 

odnosi zveriženi in neskladni. Star človek najtežje prenaša službeni odnos delavcev ustanove. 

Odnosi so hierarhični, tj. podrejeni in nadrejeni. Stanovalec je v tem primeru potisnjen v 

vlogo odvisnega. Posameznik, ki je bil vse življenje samostojen, to večinoma doživlja kot 

izjemno ponižujoče. Ramovš (2003) dodaja, da temelj predstavlja vzpostavitev 

medčloveškega odnosa. Kjer prevladuje temeljni medčloveški odnos, je dolžnost vzdrževanja 

starega človeka  nemoteče umaknjena v ozadje.  

Potreba po osebnem medčloveškem odnosu je pri današnjih starih ljudeh med najmanj 

zadovoljenimi, zato je osamljenost ena njihovih najpogostejših stisk. Vendar moramo 

razlikovati osamljenost od samote. Osamljenost je doživljanje človeka, ki nima zadovoljene 

temeljne človeške potrebe po osebnem odnosu z ljudmi. Človek namreč lahko živi sam in 

dolgo nima stika z nikomer, a se ne počuti osamljen (Rant, 2012). 

V povezavi z odnosom je nujno omeniti tudi sporazumevanje. Na oblikovanje odnosa vplivata 

tako besedno kot nebesedno sporazumevanje in nasprotno. Da do tega pride, je potrebna 

ustrezna interakcija (Hojnik Zupanc, 1999). 
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4.1.4 Predajanje življenjskih izkušenj in spoznanj 

 

Človekove življenjske izkušnje so njegovo največje in najbolj osebno bogastvo. Predstavljajo 

temelj, ki daje vrednost vsemu drugemu premoženju. Ves kulturni napredek človeštva temelji 

na človekovi temeljni potrebi, da v drugem, zlasti pa v tretjem življenjskem obdobju preda 

svoje življenjske izkušnje in spoznanja drugim ljudem in kulturi nasploh. To predstavlja 

bistvo osebnostnega razvoja posameznega človeka od rojstva do smrti. Mladost predstavlja 

obdobje, v katerem prevladuje sprejemanje izkušenj in spoznanj od drugih, srednja leta 

predstavljajo čas ustvarjanja lastnih izkušenj, starost pa je torej obdobje, ko svoje izkušnje in 

spoznanja predajamo drugim. Prostor, v katerem se ta dinamika najbolj in najbolje dogaja, je 

temeljni človeški odnos v temeljnih človeških skupinah, zlasti v družini, med prijatelji in v 

delovnem okolju (Ramovš, 2003). 

Predajanje je omogočeno s tem, da so stari vključeni v temeljne človeške skupine skupaj z 

mlajšima generacijama, zlasti z mladimi. Podobno kot pri biološki dednosti tudi tu velja 

preskok ene generacije. To pomeni, da stari ljudje svoje življenjske izkušnje lažje predajo 

vnukom kot otrokom (Ramovš, Kladnik, Knific idr., 1992). 

Pečjak (2007) dodaja, da sta tesna medgeneracijska povezanost in redno osebno 

sporazumevanje bistvena pogoja za zdrav socialni razvoj človeka v vseh življenjskih 

obdobjih. Srednja in mlada generacija morata zato ohranjati zavest o pomembnosti osebnega 

stika s starim človekom. Ta namreč predstavlja bistvo ali takrat, ko je starostnik še poln moči 

in šarma, ali takrat, ko onemogel potrebuje pomoč ali nego in se poslavlja s sveta. Brez tega 

stika mlajši generaciji ne moreta zdravo človeško zoreti, srednja generacija pa se ne more 

pripravljati na lastno kakovostno starost. 

 

4.1.5 Doživljanje smisla starosti 

 

V starosti stopi v ospredje vprašanje o smiselnosti. Ob neuresničenih življenjskih zamislih in 

čedalje manjšem socialnem pomenu se staremu človeku vse bolj vsiljuje vprašanje, kolikšno 

vrednost in kakšen pomen je imelo prizadevanje v njegovem življenju. Ob pojemajočih 

telesnih in duševnih močeh, bolezni, osamljenosti, zavesti krivde, bližajoči se smrti in drugih 

starostnih tegobah, se v zavest vse bolj zarezuje vprašanje o smislu vsega tega, o pomenu in 
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vrednosti sedanjega trenutka in o pomenu življenja v celoti. V starosti tako postane pogost 

problem življenjske praznine, ko človek ne doživlja smisla svoje preteklosti, prav tako ne 

smisla svojega sedanjega življenja in smisla prihodnosti, s smrtjo vred (Ramovš, Kladnik, 

Knific idr., 1992). 

Predpogoj za osebno iskanje smisla v starosti je sprejemanje starosti s prepričanjem, da gre za 

prav tako smiselno obdobje življenja, kakor so bila mladostna in srednja leta. To pomeni, da 

jo sprejme kot posebno obdobje življenja, ki ima svoje posebne možnosti in naloge, seveda 

skupaj s posebnimi omejitvami in težavami. Volja do smisla je torej osnovna človeška potreba 

in energija. Če ni zadovoljena, človek svoje življenje doživlja kot prazno. Nezadovoljenost 

potrebe po doživljanju smisla v starosti se kaže kot bivanjska praznina in brezciljnost v 

doživljanju same starosti. Doživljanje smisla življenja ni povsem samoumevno, ampak 

predstavlja najvišji človeški dosežek pri dejavni skrbi za kvalitetno življenje na vsej 

življenjski poti (Ramovš, 2003). 

 

4.1.6 Nega v starostni onemoglosti 

 

Prevladujoči vrednoti današnjega časa sta avtonomija in neodvisnost, prevladujoče osebno 

stališče pa je človekova samozadostnost. Star človek si zelo težko prizna, da je nemočen, 

nebogljen, oslabel, opešan. To lahko vodi v dve skrajnosti: posameznik odklanja potrebno 

pomoč ali pa se sesuje v depresivno samopomilovanje in pretirano nemoč (Ramovš, 2003).  

S samo odvisnostjo pa se poleg prizadete osebe težko sooča tudi njena okolica, zlasti družina. 

Pri tem gre za spreminjanje samopodobe, ki si jo človek oblikuje na osnovi svojih sposobnosti 

in počutja. Če življenjske moči upadajo postopoma, se človek novim razmeram prilagaja 

bistveno lažje, kot pa če do sprememb pride nenadoma. Slednje za človeka predstavljajo večji 

stres, poleg tega pa je potrebno prebroditi kar nekaj čustvenih faz, da se prizadeta oseba 

sprijazni s svojo situacijo (Hojnik Zupanc, 1997). 

Ramovš (2003) dodaja, da je človeško onemoglost potrebno sprejeti. Onemogli starostnik 

mora sprejeti svojo onemoglost, kakor jo morajo sprejeti tudi svojci in negovalci, v izogib 

zagrenitvi življenja vsem stranem. V današnji zahodni družbi je človekova potreba po negi v 

starostni onemoglosti kolektivno zavrta. Posledično  jo ljudje težko odkrijejo v sebi in si jo 

težko priznajo. Naša naloga je, da se spoprimemo s tabujem starosti, ga ozavestimo, 
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sprejmemo temeljno človeško potrebo po negi v onemoglosti in najdemo današnjemu času 

primerne oblike za njeno zadovoljevanje. 

 

4.2 SOCIALNA OPORA 

 

Socialna opora predstavlja pomoč v zelo različnih oblikah, ki si jo starejša oseba izmenjuje s 

svojim lokalnim omrežjem (Hlebec, Kogovšek, Domanjko, Pahor, 2009). Kot začetnike 

raziskovanja socialne opore štejemo Cassela, Caplana in Cobba, ki izhajajo iz domneve o 

pozitivnih učinkih povezanosti v omrežje socialnih odnosov na psihično in fizično zdravje 

posameznika (Hlebec, Kogovšek, 2003). 

Cassel je socialno oporo povezoval s stresom in boleznijo. Najpomembnejši element socialne 

opore je povratna informacija, ki jo posamezniku dajejo najbližji drugi. Podobno tudi Caplan 

poudarja pomembnost socialnih vezi na poteke in izide življenjskih prehodov in kriz, vendar 

se ne osredotoča zgolj na najbližje odnose, temveč  tudi na blagodejen vpliv bolj oddaljenih 

vezi (npr. skupine za samopomoč, sosedski odnosi). Za Cobba je socialna opora pomembna 

zaščita pred stresom. Predstavljala naj bi informacijo, ki posamezniku omogoča zavedanje, da 

je ljubljen, sprejet in spoštovan. Vzajemnost je po njegovem ključni dejavnik kakovosti 

socialne opore (Hlebec, Kogovšek, Domajnko, Pahor, 2009). 

Novejša opredelitev socialne opore je Vauxova opredelitev, ki omogoča opazovanje socialne 

opore na tri načine:  

 z viri socialne opore, ki so omrežja socialne opore ali lokalna omrežja, 

 z oblikami socialne opore, ki so konkretna oporna vedenja in  

 z vrednotenjem ali subjektivnim ocenjevanjem kakovosti socialne opore, ki pomeni 

opredeljevanje možnosti posameznika, da se v stiski lahko na koga obrne (prisotnost), 

vprašanje o tem, ali mu opora zadostuje (zadostnost) in vprašanje o tem, kako 

kakovostna so oporna dejanja.  

To pomeni, da si posameznik socialno oporo izmenjuje in jo tudi vrednoti (prav tam).  
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4.2.1 Viri in oblike socialne opore 

 

Viri socialne opore predstavljajo del socialnega omrežja, na katerega se posameznik obrača 

po pomoč in oporo. To so sorodstvene vezi, prijatelji, sosedi itd. Te vrste omrežij so po svoji 

velikosti in sestavi relativno stabilna, izjemo predstavljajo obdobja večjih sprememb in 

življenjskih prehodov kot so poroka, ločitev, sprememba šolanja, upokojitev ipd. Na vrednost, 

občutljivost, dostopnost in zmožnost kot vire socialne opore pa vplivajo struktura, sestava in 

kakovost odnosov (Hlebec, Kogovšek, 2003). 

Oblike in vrste socialne opore lahko v grobem razdelimo v štiri skupine. Prva je 

instrumentalna (materialna) opora, ki se nanaša na materialno pomoč, tj. posojanje denarja, 

pomoč pri hišnih opravilih ipd. Naslednja je informacijska opora, tj. informacije, ki jih 

posameznik potrebuje ob kakšni večji življenjski spremembi, kot je selitev, iskanje nove 

službe. Emocionalna opora je pomoč ob večjih ali manjših življenjskih krizah, npr. ob smrti 

bližnjega, ločitvi, težavah v družini. Zadnja oblika socialne opore je druženje, ki vključuje 

izlete, obiskovanja, obisk kina ipd. (Hlebec, Kogovšek, Domajnko, Pahor, 2009). 

 

4.3 SOCIALNI ODNOSI IN SOCIALNE MREŽE V STAROSTI 

 

Človek je po svoji naravi družbeno bitje, zato so medčloveške povezave zanj nekaj 

temeljnega, nekaj, kar nujno potrebuje za preživetje. Ramovš (2003) pravi, da je za 

kakovostno življenje v vseh življenjskih obdobjih pomembno dobro razmerje med osebno 

samostojnostjo in ustrezno vpetostjo v medčloveške povezave. Nenehno potrebujemo 

raznovrstna razmerja in osebni medčloveški odnos za svoj obstoj in osebnostno rast. Potreba 

po osebnem odnosu se v starosti še izostri in postane celo prva izmed potreb, vendar pogosto 

ostane nezadovoljena. Pihlar (2010) poudarja, da je za stare ljudi kvaliteta pomembnejša kot 

kvantiteta medosebnih odnosov, pomembno je tudi, da ima star človek ob sebi vsaj eno 

zaupljivo osebo. Dobri socialni odnosi so namreč vir socialne opore.  

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) opozarjata, da se socialni odnosi starostnikov ves 

čas spreminjajo, tako glede količine kot tudi kakovosti. Res je, da število starih prijateljev 

upada, vendar v svojo socialno mrežo vključujejo nove ljudi. Starost s seboj prinese izgubo 

sorodnikov in prijateljev, zato postanejo pomembni drugi socialni odnosi, na primer z vnuki. 
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Drugače je s starostniki, ki nimajo otrok ali bivajo v domovih za stare. Zanje je značilna ožja 

mreža socialnih odnosov, zato večkrat izkusijo osamljenost kot starostniki, ki bivajo doma. 

Medčloveška razmerja in odnosi so za človeka kot mreža, v katero je ujet vse življenje. So 

torej socialna mreža, ki človeku:  

 pomaga, da uspeva, zadovoljuje svoje potrebe, ustvarja in napreduje,  

 mu v življenju postavlja pravila igre za družbeno sožitje; preseje njegovo vedenje in 

ravnanje v družbeno sprejemljive in nesprejemljive vloge,  

 nudi varstvo pred pomanjkanjem in nevarnostmi in v trenutku njegove težave pomaga, 

da ne propade (Ramovš, 2003). 

Staranje vpliva na socialne mreže, na izbiro ljudi, s katerimi se družimo, in na način, kako to 

počnemo. Velja tudi obratno, torej da socialne mreže vplivajo na staranje. To pomeni, da ne 

moremo razumeti socialnih vidikov staranja, če ne poznamo obsega socialnih vezi, njihovih 

potencialov, kakovosti in učinkov (Dragoš, 2000). 

Socialna omrežja delimo na neformalna in formalna.  

Neformalna socialna omrežja vključujejo stike z družino, sorodstvom, sosedi, prijatelji, 

skratka vse tiste posameznike, ki so s starostniki pomembno povezani (Dragoš, 2000, v 

Kobentar, 2008). Prav neformalna socialna omrežja so tista, na katera se starostniki v veliki 

meri obračajo. Marin (1994, v Hojnik Zupanc, 1999) govori o varnosti neformalnih mrež 

zaradi osebnega odnosa in moralne obveznosti, prostorske bližine in domačnosti odnosov med 

člani mreže. Neformalne mreže namreč omogočajo stabilnost, ki je na visoki ravni zaradi 

solidarnega odnosa med člani, podobnih vzorcev sporazumevanja in osebnih odnosov. Prav 

tako je neformalna mreža po navadi ekonomična, ker je hitro dosegljiva, moralne vrednote pa 

so med člani mreže pred gmotnimi dobrinami. Nasprotno formalna omrežja predstavljajo 

vrsto organiziranih storitev v bivalnem okolju, ki so sistemsko urejene in se odvijajo na domu 

uporabnika ali v lokalni skupnosti v bližini njegovega doma (Marin, 1994, v Hojnik Zupanc, 

1999). Gre torej za profesionalne storitve, ki so urejene s sistemom predpisov in 

sofinanciranjem ter storitve prostovoljnih organizacij, ki jih vlada financira posredno ali 

neposredno (Dremelj, 2003).                   
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Hopflinger (2008, v Pihlar, 2010) je v svoji študiji preučil najpomembnejše odnose oziroma 

socialne mreže, ki jih imajo stari ljudje: 

 Partnerski odnosi: zakonski partnerji so poglavitna odnosna oseba in oseba, ki nudi 

podporo. Zadovoljstvo v zakonu je osrednjega pomena za zdravje in dobro počutje. 

Delež žensk in moških, ki imajo v starosti zakonskega partnerja se s starostjo 

zmanjšuje, v sami starosti pa pogosteje ovdovijo ženske. 

 Odnosi z otroki: kljub temu da starši in otroci večinoma ne živijo v skupnem 

gospodinjstvu, so stiki med njimi tesni in intenzivni. Najtesnejši stiki in odnosi 

obstajajo med materami in hčerami, medtem ko so odnosi med očeti in sinovi manj 

tesni in sčasoma tudi oslabijo. 

 Odnosi z vnuki: delež starostnikov z vnuki je dokaj visok. Odnos med starimi starši in 

vnuki temelji predvsem na čustveni povezanosti in manj na materialni. Rojstvo 

vnukov za stare ljudi pomeni priložnost, da ponovno navežejo stik z mlajšo 

generacijo, pri čemer postane pomemben del odnosa posredovanje življenjskih zgodb 

in družinskega spomina. Vloga vnukov v visoki starosti postane še pomembnejša, saj 

predstavljajo pomemben socialni stik, vendar redkeje nudijo podporo pri 

instrumentalnih vsakodnevnih opravilih. 

 Odnosi s sorojenci: njihov pomen se okrepi zlasti po smrti staršev, pomembno mesto 

pa imajo zato, ker so del dolgoletnih družinskih odnosov in predstavljajo vezni člen 

med družinsko preteklostjo in sedanjim življenjem. Stiki med sestrami so običajno 

pogostejši kot med brati, prav tako se starostniki v visoki starosti pogosto soočajo z 

izgubo le-teh. 

 Odnosi s prijatelji: temelj teh odnosov predstavljata prostovoljnost in vzajemnost, saj 

jih povezuje enaka starost, interesi in podoben življenjski stil. Prijatelji sicer nimajo 

nadomestne vloge za družino, a so pomembni zato, ker njihova opora temelji na bolj 

osebni in čustveni ravni. Vendar je v visoki starosti izguba prijateljev pogosta. 

 Stiki s sosedi: tesni sosedski stiki so prej izjema, še posebej v mestnih okoljih. V 

starosti so pomembni zlasti zaradi varnosti. Ko starostnik potrebuje pomoč, je pomoč 

sosedov kratkoročno sicer koristna, dolgoročno pa predstavlja socialno breme. 

 Stiki z mlajšo generacijo: socialni stiki med generacijami so danes večinoma omejeni 

na družino in poklicno življenje. To vedno bolj potrjuje dejstvo, da generacije živijo 

vsaka svoje življenje. 
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Lahko torej rečemo, da človek svoje življenje živi na treh ravneh: kot posameznik, kot član 

mikrosocialnih skupin in kot član makrosocialnih družbenih skupnosti. V človeku se pojavlja 

potreba po tem, da je včasih sam, potreba, da je zakoreninjen v temeljnem sožitju družine in v 

prijateljske skupine, prav tako pa mora živeti v organiziranih makrosocilanih krajevnih, 

narodnih, poklicnih, verskih in drugih skupnostih. To pomeni nihanje med osebno intimnostjo 

v samoti in koristno vpetostjo v socialne mreže. Osebna intimnost predstavlja vir 

samostojnosti, ustvarjalnosti in človeškega dostojanstva, socialne mreže pa so skupnostni 

okvir, ki omogoča in olajšuje (ali pa tudi ovira) človekovo osebnostno rast in uresničevanje 

ter materialne pogoje za kakovost življenja in sožitja (Ramovš, 2003).  

Reichert in Weidekamp Maicher (2005) opozarjata, da socialni odnosi na kakovostno starost 

ne vplivajo vedno le pozitivno. Vodijo lahko v pretirane zahteve, izgubo avtonomije, 

pomanjkanje vzajemnosti,  konflikte, uporabo sile in zanemarjanje. Starejšim ljudem nista 

pomembni zgolj emocionalna opora in odnosi z drugimi, ampak tudi avtonomnost in 

neodvisnost.  

Pogoj za kakovostno življenje je, da je človek zmožen biti kakovostno sam in kakovostno z 

drugimi ljudmi, temeljna človeška naloga pa, da se obojega uči tako v mladosti, zrelih letih, 

kot tudi v starosti (Ramovš, 2003). 

 

4.4 EMOCIONALNA OPORA 

 

Šadl (2007) emocionalno oporo definira kot vrsto socialne opore, ki je usmerjena v 

zadovoljevanje emocionalnih potreb posameznika v kriznih življenjskih situacijah. Njen 

namen je varovanje in izboljšanje psihološkega počutja s pomočjo aktivnosti, ki izražajo skrb, 

sočutje, razumevanje in ne nazadnje tudi konkretno pomoč pri reševanju osebnih stisk in pri 

soočanju s kriznimi situacijami. Vse to prejemniku emocionalne opore daje občutek vrednosti 

in intimne povezanosti z drugimi, to pa povečuje njegovo kakovostno življenje in hkrati 

omogoča vzpostavljanje kakovostnejših odnosov z drugimi. Dostopnost, opredeljena kot 

občutek, da so drugi »tukaj«, na razpolago v primeru krizne situacije, in dejansko prejemanje 

emocionalne opore najbolj neposredno povečujeta posameznikovo zadovoljstvo s samim 

odnosom. Emocionalna opora v stresnih situacijah prepreči emocionalni umik in izolacijo, ki 
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ogroža odnos, deluje preventivno na depresijo, zadrži stopnjevanje konflikta ter povečuje 

emocionalno intimnost odnosa (Šadl, 2007). 

Emocionalna opora je del socialne opore, ki je hkrati označena kot ena najodločilnejših vrst 

opore, saj olajšuje spopadanje s specifičnimi stresnimi dejavniki in spodbuja dobro počutje 

skozi vsa življenjska obdobja (Ryan, 2000, v Šadl, 2007). Še posebej pomembna je za 

starejše, saj je čustvena pomoč, ki so jo starejši deležni, neločljivo povezana z uspešnim 

staranjem in pozitivnim afektivnim profilom. V takšnem profilu so simptomi depresije in 

negativni afekti minimalni, pozitivni afekti in zadovoljstvo z življenjem pa visoki (Isaacowitz, 

Seligman, 2003, v Šadl, 2007). Emocionalno oporo starostnikom nudijo predvsem partnerji in 

otroci (Kogovšek, 2003, v Šadl, 2007).  

 

5 VARSTVO STAREJŠIH 

 

Socialna in zdravstvena skrb starejših se je na Slovenskem razvijala z možnostmi in 

potrebami družbe v posameznem časovnem obdobju. Skozi zgodovino so se socialni in 

zdravstveni problemi ves čas prepletali, zato je tudi razumljivo, da so naši predniki razvijali 

bolj ali manj socialno in hkrati tudi zdravstveno skrb za starejše prebivalce. V zgodnjih 

obdobjih lahko vidimo poudarek na reševanju socialnih problemov, z razvojem medicinskih 

znanosti od druge polovice 18. stoletja in vse do 2. svetovne vojne pa vedno bolj prevladujejo 

težnje po reševanju zdravstvenih problemov. S tem je bilo reševanje socialnih problemov 

prepuščeno posameznim humanitarnim družbam in tudi posameznikom. Od konca 2. svetovne 

vojne se je s porastom starih prebivalcev spet začelo razvijati integrirano reševanje socialnih 

in zdravstvenih problemov (Accetto, 1968). 

 

5.1 OBLIKE STORITEV 

 

Hojnik Zupanc (1999) pravi, da ima samostojno bivanje v starosti en pol v individualnih 

telesnih, psihičnih, osebnostnih in materialnih zmožnostih in drugi pol v družbeno ustvarjenih 

možnostih, ki posamezniku omogočajo izbiro najustreznejše oblike bivanja ter zadovoljevanja 

življenjskih potreb (funkcionalnih ali duhovno obogatitvenih). (Ne)samostojnost je odvisna 

od družbenih vidikov ter od oblikovanja in izvajanja družbenih politik. Obe razsežnosti se 
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posredno ali neposredno odražata v dostopnosti in sprejemljivosti funkcionalnih in 

materialnih storitev za starega človeka v vsakdanjem življenju tako na domu kot v instituciji. 

Programe, ki so bili najbolj v ospredju pred dvema desetletjema (npr. veliki domovi za 

starajoče ljudi, ki so še povsem pri močeh) so najprej nadgradili  in presegli človeku 

prijaznejši programi, kot so manjši domovi, pomoč in nega na domu, varovana stanovanja in 

dnevno varstvo. Danes se posodabljajo tudi ti programi, ki se vedno bolj usmerjajo na 

medčloveške odnose in medgeneracijsko povezanost z mlajšima generacijama. Pomemben 

sodobni poudarek je tudi to, da ni dovolj skrbeti za programe, ki so namenjeni zelo 

onemoglim in najstarejšim starim ljudem, ampak je prav tako nujna javna skrb za sodobne 

programe priprave na kakovostno starost v poznih srednjih letih ter za take preventivne 

programe, da imajo povsem samostojni ljudje po upokojitvi v skupnosti možnosti za čim 

smiselnejšo uporabo svojih velikih zmožnosti (Ramovš, 2002). 

V Sloveniji delujejo različni programi za kakovostno staranje. Ramovš (2003) jih opredeljuje 

kot konkretne sklope dejavnosti v socialnih mrežah, ki pomagajo ljudem v tretjem 

življenjskem obdobju osebno skrbeti za svoje kakovostno staranje in pomagajo družinam pri 

njihovi oskrbi starejših članov. Velik del teh programov poteka v območju civilne družbe, 

preostanek pa izvajajo državni programi.  

Ljudje v tretjem življenjskem obdobju so zelo različni, zato jih v grobem lahko razdelimo v tri 

skupine (Ramovš, 2003): 

1. Večina je sposobna povsem samostojno skrbeti zase, ima veliko volje, moči in znanja 

za opravljanje številnih nalog za druge. 

2. Nekaj je starih ljudi, ki potrebujejo delno pomoč drugih in ohranjajo delno 

samostojnost pri skrbi za svoje vsakdanje potrebe. 

3. V tretjo skupino spadajo tisti, ki potrebujejo bolj ali manj popolno oskrbo in nego pri 

vsakdanjih življenjskih opravilih in potrebah. Pri tem je pomembno, da se ne 

osredotočamo samo na to, kaj potrebujejo, temveč upoštevamo tudi, kaj so zmožni 

dati. 

 

Omenjene skupine predstavljajo iztočnico za razvoj programov in različnih oblik pomoči, ki 

omogočajo kakovostno staranje. Hojnik Zupanc (1999) govori o institucionalnih in 

neinstitucionalnih oblikah organizirane pomoči. Ko govorimo o institucionalni obliki pomoči, 
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imamo v mislih predvsem domove za stare ljudi, med neinstitucionalne oblike pa lahko 

uvrstimo stacionarne in alternativne oblike institucionalnega varstva, prilagojena stanovanja z 

urejeno funkcionalno pomočjo, mobilne storitve, storitve na domu ter storitve na daljavo 

(Hojnik-Zupanc, 1999). Strokovna literatura, zakonski akti in razne deklaracije jih označujejo 

kot formalno opredeljene programe, namenjene starim ljudem, ki niso več sposobni povsem 

samostojnega življenja. Posebej je potrebno omeniti tudi neformalne ali deloma formalne 

programe in oblike pomoči za medgeneracijsko povezovanje. Sem sodi mnogo oblik 

individualnega in skupinskega povezovanja s starimi ljudmi, ki nastajajo spontano, na temelju 

prostovoljstva in solidarnosti. Predstavljajo dopolnitev družini in formalnim mrežam pri 

materialni oskrbi starih ljudi, njihov glavni prispevek pa ostaja medgeneracijsko povezovanje 

in medčloveško zbliževanje (Ramovš, 2003).  

Pri vsej množici programov, ki so danes na voljo, ne smemo zanemariti dejstva, da programi 

za kakovostno starost in za povezovanje generacij lahko različno upoštevajo človekove 

potrebe in vse njegove razsežnosti. Temeljne potrebe so telesne, duševne, duhovne, prav tako 

tudi medčloveško odnosne, kulturno zgodovinske ali razvojne potrebe in eksistencialna 

potreba po smislu. Različni programi nekatere potrebe zadovoljujejo, ostalih pa ne (Ramovš, 

2002). 

 

6 NEINSTITUCIONALNA OSKRBA STAROSTNIKOV 

 

Kot večina razvitih evropskih držav si tudi Slovenija prizadeva ustvariti takšne okoliščine, ki 

bi staremu človeku omogočale čim daljše bivanje v domačem okolju in čim samostojnejše, 

varnejše in kakovostnejše življenje (Nagode, 2009). Govorimo o procesu približevanja 

sistema posamezniku oziroma o deinstitucionalizaciji. Gre za proces krepitve moči civilne 

družbe in vplivanja posameznikov neposredno na sistem ali s pripadnostjo različnim 

samoorganiziranim skupinam. Institucije še vedno ohranjajo svojo legitimnost s svojimi 

sistemskimi pravili (npr. zakonodajo), vendar ravno sistemska pravila krepijo posameznika. S 

tem vplivajo na vedno večjo fleksibilnost in odprtost institucij. Kot primer lahko vzamemo 

zakonodajo, ki dopušča vedno več možnosti samoorganizacije civilne družbe, s čimer dobiva 

legitimnost in dopolnjuje institucije (Hojnik Zupanc, 1999).  

Proces deinstitucionalizacije se je pričel že v drugi polovici osemdesetih let, ko so javne 

institucije (domovi za stare) pričele odpirati svoja okolja in ponujati različne storitve starim 
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ljudem na njihovih domovih. Devetdeseta leta je zaznamovalo intenzivno razvijanje pomoči 

starim na njihovih domovih v s programi javnih del in to je pripomoglo k sprejetju dveh za to 

področje pomembnih programov: Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 in 

Program razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva do leta 2005. S tem 

so bile postavljene nove smernice za skrb za stare ljudi. Pomembno je postalo razvijanje 

institucionalne mreže, oblikovanje dnevnih centrov in ne nazadnje tudi centrov za pomoč na 

domu, ki naj bi izvajali različne oblike storitev tovrstne pomoči (Nagode, 2009). 

Kot pravi Ramovš (2003) je torej nadaljevanje življenja v domačem okolju, ki ga je človek 

navajen, za večino ljudi  izjemno pomemben  dejavnik kakovostne starosti, zato je v drugem 

okolju ne more povsem nadomestiti nobeno zviševanje telesnega udobja in materialne 

varnosti. Zadnji desetletji zato v razvitem svetu nastajajo številni novi programi, ki naj bi 

starim ljudem pomagali ohranjati čim večjo samostojnost v njihovem domačem okolju. Ti 

programi so: 

 usposabljanje družine s starim družinskim članom, 

 pomoč in nega na domu, 

 zagovorništvo in inšpekcijske službe za preprečevanje nasilja nad starimi ljudmi, 

 centri za pomoč na daljavo,  

 varovana stanovanja. 

 

Kljub hitremu razvoju različnih programov za pomoč starostnikom, imajo le-ti še vedno 

premalo možnosti za nadomestno izbiro in  so o tem premalo seznanjeni. Posledica je majhno 

število uporabnikov. Različne nevladne organizacije sicer ponujajo določene informacije in 

organizirajo različna usposabljanja za negovalce, vendar še vedno ni centrov, ki bi 

zagotavljali informacije in praktična usposabljanja za družinske negovalce na nacionalni ravni 

(Hvalič Touzery, 2009).  

 

Življenje v domačem okolju vsakemu posamezniku predstavlja samostojnost in mu omogoča 

zasebnost. Izguba obeh lahko predstavlja veliko stisko, zato se mi zdi pomembno, da 

starostnikom z ustreznimi storitvami omogočimo čim daljše bivanje doma. S tem se izognemo 

stresu in dolgotrajnemu prilagajanju na življenje v instituciji, še zlasti takrat, ko to ni nujno 

potrebno. 
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6.1 OSTATI  DOMA 

 

Lahko rečemo, da si večina starostnikov želi čim dlje ostati v domačem okolju, vendar se mu 

kot končno rešitev ob njegovih fizičnih omejitvah in specifičnih potrebah največkrat ponudi 

nastanitev v domu za upokojence. Pri tem so materialne in fizične potrebe zadovoljene. 

Porajajta pa se vprašanji, kako starostnik doživlja spremembe, ali mu izboljšanje materialnih 

in fizičnih omejitev prinese tudi osebno zadovoljstvo in brezskrbno starost. Menim, da se 

zlasti starostniki, ki živijo zunaj mest in imajo še vedno zelo tradicionalno življenje, bivanja v 

domu za upokojence bojijo bolj kot tisti v mestih, saj so s prihodom v dom iztrgani iz svojega 

domačega okolja v katerem so preživeli večino svojega življenja. Mali in Ovčar (2010) v 

svoji raziskavi ugotavljata,  da je starejša kmečka populacija poleg splošnih tveganj, ki jim je 

v Sloveniji izpostavljeno starejše prebivalstvo, deležna še dodatnih tveganj. Mednje uvrščata 

nižje pokojnine in predvsem slabšo pokritost podeželja s socialnovarstvenimi storitvami. 

Opozarjata tudi na dejstvo, da strokovna javnost pozablja na značilnosti starejšega kmečkega 

prebivalstva. 

Če pogledamo današnjo kakovost zadovoljevanja vseh človeških potreb v starosti, pa pravi 

Ramovš (2002: str. 28): »… da so današnji stari ljudje ob sorazmerno dobrem materialnem 

varstvu – pri nas enako kakor po vsem razvitem svetu – tako osamljeni, kakor niso bili še 

nikdar v zgodovini.« 

Požarnik (1981) pravi, da je stališče do domov odvisno od položaja starejših ljudi, od tega, ali 

so že razmišljali o domu ali ne, koliko poznajo življenje v domu, od vzrokov, zakaj bi šli v 

dom, od starosti, zdravja. Še vedno je namreč le malo starih ljudi, ki si želi iti v dom za stare 

in gredo tja samo, če nimajo druge možnosti. Eden izmed ugovorov proti življenju v domovih 

je trditev, da starostniki v njih hitreje duševno propadejo kakor v svojem lastnem 

gospodinjstvu ali pri otrocih. K temu pripomore pešanje ali celo izguba različnih prejšnjih 

socialnih stikov, pogosto  se spremeni tudi njihova kakovost. Govorimo torej o osamljenosti. 

Bivanje v domu človeka večinoma pahne v pasivnost, saj mu tu, za razliko od domačega 

gospodinjstva, ni potrebno skrbeti za več stvari. Posledica je zmanjševanje občutka lastne 

vrednosti in hitrejše upadanje osebnosti. Kastenbaum (1985) meni, da sprejem v zavod v 

resnici pomeni veliko več kot le preselitev iz enega v drugi kraj. V obdobju vselitve se mora 

star človek sprijazniti z vsemi stranmi novega okolja in to pomeni, da se mora sam veliko bolj 

prilagajati domu, kot se dom prilagaja njemu.  
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Eden od razlogov za težaven odhod iz domačega okolja je tudi neprilagodljivost. Bivanjska 

zagata starostnika tako rekoč ubija in se še dodatno poveča, ko stopi v institucijo in se sreča s 

togim hišnim redom. Ta namreč ni prilagojen njegovim potrebam in navadam, ampak 

delovanju ustanove (Ramovš, 1992, v Mali, 2004). 

Dejstvo je, da ima notranja organizacija institucije značaj uniformne organizacije. V instituciji 

prihaja do prepletanja zasebnega in javnega prostora (Hojnik Zupanc, 1999). Stanovalci 

zmotno pričakujejo, da bodo na javnem prostoru lahko živeli samostojno in zasebno (kot v 

svojem zasebnem ali družinskem okolju), osebje pa ta prostor uravnava kot delovno okolje. 

Stanovalci zato svoje pozornosti ne usmerjajo v lastno osebnost, temveč v iskanje motenj 

zunaj sebe, ker želijo s tem zaščititi svojo individualnost. Starostniki z večjo potrebo po 

zasebnosti občutijo tudi manj udobja v domovih (Hooyman, Kiyak, 1988, v Hojnik Zupanc, 

1999). 

Različne storitve in programi, ki jih ponujajo socialna omrežja, pomembno vplivajo na 

doživljanje osamljenosti pri starem človeku. Ker se osredotočajo predvsem na zadovoljevanje 

materialnih potreb, je pomanjkanje čustvene opore in medosebnega odnosa pogostejše kot 

materialna nepreskrbljenost (Reichert, Weidekamp Maicher, 2005). 

Tudi Ramovš (2003) pravi, da so različni sodobni programi za kakovostno starost sicer dobri, 

vendar premalo pozornosti posvečajo nematerialnim socialnim potrebam starih ljudi, kot je na 

primer ustvarjanje pogojev za večjo kakovost medčloveških odnosov. Ti so pomembni prav 

toliko kot hrana, vendar se veliko odgovornih in vodilnih ljudi v tovrstnih ustanovah ne 

zaveda, da je mnogo težje ustvarjati razmere za bogato medčloveško sožitje kot čistočo in 

svež vonj. Resničnost je takšna, da je danes tudi v svetovnem merilu sorazmerno malo znanja 

o tem, kateri so stvarni pogoji za izboljšanje medčloveških odnosov, in še manj ponudb z 

dobrimi modeli in programi za to. 

Menim, da poglabljanje znanja o izboljšanju medčloveškega sožitja in o nematerialnih 

socialnih potrebah lahko tako država, kot tudi strokovni delavci sprejmejo kot nov izziv. 

Njihov cilj mora postati iskanje ravnotežja med zadovoljevanjem fizičnih in duhovnih potreb 

posameznikov v instituciji in zunaj nje. To bi predstavljalo dopolnitev dosedanjih programov 

in oblik pomoči, ki se osredotočajo predvsem na zadovoljevanje nematerialnih potreb.  

Za konec povzemam še bistvene razlike med institucijo in individualnim domom (Means, 

Smith, 1994, v Hojnik-Zupanc, 1999): 
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Tabela 1: Razlike med institucijo in individualnim domom (Means, Smith, 1994, v Hojnik 

Zupanc, 1999: str. 96) 

  

Institucija Individualni dom 

Javni prostor, omejevanje zasebnosti Zasebni prostor, lahko tudi nekaj omejitev 

zasebnosti 

Sožitje s tujci, redko individualno Individualno bivanje ali s sorodniki ali prijatelji, 

redko s tujci 

Sožitje s strokovnim osebjem, prostovoljci Strokovno osebje lahko obiskuje posameznika 

na domu in mu nudi pomoč, vendar ne živi z 

njim 

Formalni odnosi in pomanjkanj intimnosti Neformalno in intimno okolje 

Zavračanje (nezaželenost) spolnih odnosov Spolni odnosi niso omejeni 

Lastništvo ali najem odtujena stanovalcem Lastnik ali najemnik je sam stanovalec 

Razlike v velikosti, lahko so zelo velike 

(glede na fizični prostor in število 

stanovalcev) 

Razlike v velikosti, ponavadi majhna 

gospodinjstva 

Omejevanje izbire in osebne svobode Možnost izbire in znatna stopnja svobode 

Odtujenost (prostora, ljudi) Domačnost (prostora, ljudi) 

»Množično« ali skupnostno življenje  Individualna razporeditev obrokov, spanja, 

prostočasovnih aktivnosti glede na čas in prostor 
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6.2 POMOČ NA DOMU 

6.2.1 Kaj je storitev »pomoč na domu«? 

 

Pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki se izvaja v okviru socialnega varstva kot 

socialna oskrba na domu in je zagotovljena tistim uporabnikom, ki v vsakdanjem življenju ne 

zmorejo v celoti poskrbeti zase. S tem je državljanom dana možnost izbire, da lahko ob bolj 

uveljavljenem in poznanem institucionalnem varstvu (npr. ob domovih za starejše) izbirajo 

tudi različne oblike pomoči na domu, ki prav tako sodijo med javne službe (Hrovatič, 2011). 

Pomoč na domu kot organizirano storitev socialne službe opredeljuje Zakon o socialnem 

varstvu  v 15. členu in sicer kot storitev v okviru javne službe, ki naj bi jo zagotavljala občina. 

Opredeljena je kot socialna oskrba invalidov, starostnikov in drugih skupin upravičencev, s 

katero je mogoče začasno nadomestiti institucionalno varstvo. Storitev se prilagodi potrebam 

posameznega upravičenca in obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne 

higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (Inštitut RS za socialno varstvo, 2008). 

Pomoč in nega na domu predstavlja široko paleto storitev, ki staremu človeku kljub delni 

onemoglosti pomagajo še naprej živeti v svojem domačem okolju. Besedno zvezo »pomoč na 

domu« lahko uporabimo tudi širše, in sicer takrat, ko govorimo o družabništvu za 

preprečevanje osamljenosti, o mesečnih pastoralnih obiskih duhovnika in podobno. Navadno 

je pojmovana ožje, in sicer kot organizirana storitev socialne službe za nujno gospodinjsko 

pomoč ter osebno nego patronažne službe (Ramovš, 2003). 

Na področju skrbi za stare ljudi je bilo v zadnjih dvajsetih letih sprejetih več dokumentov, ki 

so usmerjali razvoj tega področja. Program razvoja varstva starejših oseb na področju 

socialnega varstva v Slovenji do leta 2005 (MDDSZ, 1997) je določil dvojevrsten razvoj skrbi 

za stare ljudi, tj. nadaljnji razvoj institucionalne mreže in razvoj organiziranih storitev v 

bivalnem okolju. Opredelitev programa, namenjenega starim ljudem v domačem okolju, je 

omogočila razvoj storitev za izboljšanje kakovosti življenja starih, pomoči potrebnih ljudi. 

Program predstavlja tudi možnost, ki družinskim članom omogoča lažje usklajevanje dela 

družine in oskrbe starejšega svojca. Cilj programa oskrbe na domu je doseči, da bi starejši 

ljudje čim dlje ostali v domačem okolju in se čim kasneje odločili za odhod v institucionalno 

obliko bivanja, njegov namen pa je zagotoviti čim višjo kakovost življenja in vključenost 

starejših v socialno okolje (Hlebec, 2010). Takšna oblika organizirane pomoči pomaga 
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ohranjati zadovoljivo duševno in telesno počutje ter vsaj za nekaj časa odložiti odhod v 

institucijo (Smolej, 2008, v Hlebec, 2010).  

 

6.2.2 Izvajalci pomoči na domu 

 

Pomoč na domu izvajajo organizirane službe, ki jih Hojnik Zupanc (1997) razdeli v tri 

skupine: 

 državne službe, tj. domovi za stare ljudi, centri za socialno delo, zdravstveni domovi, 

 zasebne agencije, 

 prostovoljne organizacije, tj. različne verske organizacije, aktivi Rdečega križa, 

društva upokojencev. 

 

Domovi za starejše občane imajo v Sloveniji razvito tudi zunanjo dejavnost, torej storitve, 

namenjene starim ljudem na njihovem domu. Najpogostejša storitev je priprava in razvoz 

kosila. Centri za socialno delo nudijo predvsem pomoč pri urejanju dokumentacije za 

pridobitev socialno-varstvene pomoči in dokumentacije za domsko varstvo posameznikov 

brez svojcev ali tistih, ki živijo v slabih družinskih razmerah. Prav tako nudijo svetovanje o 

potrebnih storitvah in možnih izvajalcih pomoči za posameznika in organizirajo ustrezno 

pomoč na domu v dogovoru s posameznikom kot uporabnikom pomoči. Izvajajo 

gospodinjsko pomoč ali pomoč pri osebni negi prek javnih del ali posredujejo zasebno 

gospodinjo na osnovi neposrednega dogovora o plačilu med uporabnikom in gospodinjo. 

Potem so tu še zdravstveni domovi, ki so tudi najbolj poznane in obiskane ustanove. Zasebni 

zdravnik lahko odredi pomoč patronažne sestre, če oceni, da zdravstveno stanje bolnika 

potrebuje dnevno zdravstveno oskrbo (Hojnik Zupanc, 1997). Zasebne agencije izvajajo 

gospodinjsko pomoč, nego, prevoze k zdravniku ali po drugih opravkih, izvajajo pa tudi 

varstvo starejše osebe na domu. Te storitve so tudi dražje od tistih, ki jih izvajajo državne 

ustanove. Družabništvo pa je področje, ki ga pokrivajo prostovoljne organizacije. Namenjene 

so predvsem rednim ali občasnim obiskom, spremstvu na sprehode ali v gledališče  (prav 

tam). 

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, 

pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec, ključni ali 
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odgovorni družinski član ter prostovoljni sodelavci. Posameznik ima pravico do 4 ure oskrbe 

dnevno ali do 20 ur tedensko (Hlebec, 2010). Storitev socialne oskrbe na domu navadno vodi 

socialna delavka. Z uporabnikom se dogovori o nudenju tistih storitev, ki mu bodo omogočile, 

da še naprej samostojno živi doma. Je plačljiva storitev pri kateri se upošteva tudi plačilna 

zmožnost uporabnika. Lokalne skupnosti (občine) jo subvencionirajo najmanj 50 %, izvajalec 

storitve pa lahko pridobi še druge subvencije (npr. iz programov aktivne politike 

zaposlovanja, subvencije Zavoda za zaposlovanje). Če uporabnik subvencionirane cene ne 

more plačati, se k plačilu kot zakonski obveznosti pritegne zavezance, navadno odrasle otroke 

uporabnika, če ni mogoče tudi takšno plačilo, storitev s pomočjo lokalne skupnosti plača 

država (Hrovatič, 2011). 

Z raziskavo (Smolej idr., 2008, v Nagode, 2009) je bilo ugotovljeno, da obstajajo velike 

razlike med občinami, ki nudijo pomoč na domu. V nekaterih manjših občinah povpraševanja 

po tovrstni pomoči ni veliko. Kriva je lahko premajhna obveščenost mogočih uporabnikov in 

njihovih družin, previsoke cene za uporabnika in podobno, ali pa večje občine (Ljubljana) ne 

zmorejo zadovoljiti vseh potreb po tej obliki pomoči. 

Pomoč na domu lahko nudijo tudi osebe, ki niso strokovno usposobljene in niso zaposlene v 

službah, ki ponujajo storitve pomoči na domu, kljub temu ni nikakršnih podatkov, v kolikšni 

meri je takšna pomoč razširjena (Hvalič Touzery, 2007). 

 

6.2.3 Pomoč na domu – da ali ne? 

 

Pomoč na domu je torej ena izmed oblik pomoči, ki lahko nadomesti prehiter odhod 

starostnika v dom, saj mu omogoča, da še naprej biva v domačem okolju. S tem se sicer 

izogne veliki življenjski spremembi in za večino težkemu procesu prilagajanja, v katerega ga 

sili selitev, vendar lahko vidimo, da ima tudi tovrstna oblika pomoči določene 

pomanjkljivosti. Prva je, kot pravi Hlebec (2010), preveč ohlapno formalno usmerjanje 

predvsem v smislu finančne odgovornosti za plačilo stroškov storitve. Posebej 

»problematične« so podeželjske občine, saj je v njih manjše število uporabnikov. Posledica je, 

da v nekaterih omenjenih občinah stroške programa krijeta delno občina, ostale stroške mora 

kriti uporabnik sam, zato je cena oskrbe v povprečju višja. V nekaterih drugih podeželskih 

občinah je glavni del stroškov sicer porazdeljen med občino in državo, zato uporabnik plača 
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bistveno manj, vendar se poraja vprašanje o kakovosti storitve. Hvalič Touzery (2007) dodaja, 

da je kljub porastu in hitremu razvoju socialne pomoči na domu ta za veliko starostnikov 

težko ali pa sploh nedosegljiva, zato so oskrbovanci delno ali pa v celoti prepuščeni sami sebi. 

Problem predstavlja tudi premajhna seznanjenost starejše populacije in  njihovih svojcev z 

možnostjo oskrbe oz. pomoči na domu. Ramovš, Ramovš in Lipar (2012) v svoji raziskavi 

ugotavljajo, da se ljudje kljub nezaželenem bivanju v ustanovi, še vedno v večji meri odločajo 

za odhod v dom upokojencev. To potrjuje domnevo, da se izbire ljudi ravnajo po tem, kar 

najbolje poznajo. Vprašanje je namreč, koliko ljudi bi se odločilo za odhod v dom 

upokojencev, če bi jim bile predstavljene še druge možnosti. 

Sama kot  pomanjkljivost dodajam preveliko formaliziranost odnosov med ponudniki storitve 

in uporabniki. Uporabnik je tudi tu pogosto samo ena od številk, ki mu pripada le določeno 

število ur oskrbe. Vprašanje je namreč, koliko osebnosti izvajalci pomoči vložijo v odnos s 

starostnikom. Menim, da so obiski v precejšnji meri formalni in omejeni zgolj na opravljanje 

tistih storitev, ki jih določa program. Ključnega pomena je, da se poleg izboljšanja materialnih 

potreb takšnega starostnika, posveti tudi vzpostavljanju pristnega odnosa, druženju, torej 

družabništvu z osamljenim starim človekom. Čeprav avtorica J. Mali (2004) v svojem članku 

Kvaliteta življenja in zadovoljstvo stanovalcev in zaposlenih v domu starejših občanov govori 

o emocionalnem delu v instituciji, lahko njeno razmišljanje razširimo tudi na delo izvajalcev 

pomoči na domu. Pravi namreč, da mora med starostnikom in osebjem priti do nekakšne 

harmonije, ki temelji na medsebojnem osebnem odnosu, razumevanju starostnikovih 

problemov in na rahločutnem zaznavanju njegovih potreb in želja. Zaposleni se mora zato 

velikokrat postaviti v vlogo starostnika, saj mu le to omogoča dovolj kvalitetno opravljanje 

dela (prav tam). Po besedah Ramovša (2003) raziskovalna spoznanja o današnjem stanju 

kažejo, da v naših razmerah doživljajo stari ljudje veliko več stisk v svojih nematerialnih 

potrebah, kakor v materialnih. So osamljeni, nimajo lepih medčloveških odnosov s svojci, 

nimajo osebnega človeškega stika z otroki, mladino, srednjo generacijo in podobno. 

Ljudje smo po naravi družabna bitja, zato je posvečanje druženju ključnega pomena za 

ohranjanje duševnega zdravja. Menim, da je prav duševno zdravje ključ do vitalnosti in 

dolgega, srečnega življenja.  
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6.2.4 Pomoč na domu kot prostovoljno delo – prostovoljsko družabništvo z 

osamljenim starim človekom 

 

Socialne mreže današnje družbe zelo dobro skrbijo za zadovoljevanje nematerialnih potreb v 

starosti. Zadovoljevanje osnovnih človeških potreb na področju medčloveškega sožitja ter 

drugih nematerialnih socialnih in bivanjskih potreb v starosti pa ostaja v ozadju. Najbolj 

osebna oblika medčloveške povezanosti je prijateljevanje dveh ljudi. Par je najmanjša 

človeška skupina, ki je ne le biološko plodna, temveč tudi zelo pomembna v zadovoljevanju 

globokih čustvenih, duhovnih, socialnih, razvojnih in eksistencialnih potreb posameznika. 

Vsak človek, star še posebej, potrebuje nekoga, ki mu pripoveduje zgodbe o svojih doživetjih, 

mislih, željah, strahovih, skratka o vsem, in mu hkrati predstavlja nekoga, pred katerim se 

lahko nasmeji in razjoka (Ramovš, 2003). 

Nekateri ljudje so radi obdani z ljudmi, drugi so rajši sami in se zaradi različnih razlogov 

izogibajo večjih skupnosti in skupin. Ti lahko sprejemajo življenjske izkušnje le od enega 

človeka, s katerim so v prijateljskem odnosu, in samo temu zaupajo svoje izkušnje. Stari 

ljudje, ki se izogibajo družbe, lahko samo prek osebnega družabništva z enim človekom 

srednje ali mlade generacije sprejemajo življenjske izkušnje teh dve generacij in samo njemu 

oz. prek njega predajajo svoje bogate življenjske izkušnje (prav tam).  

Najboljšo zadovoljitev vseh zgoraj omenjenih potreb omogoča prostovoljsko družabništvo, ki 

ga zadnja leta razvijajo zlasti na Inštitutu Antona Trstenjaka. Prostovoljstvo je osebno ali 

organizirano in strokovno ali nestrokovno delo, ki ga nekdo opravlja, da posameznemu 

človeku, skupini ali skupnosti smiselno pomaga pri materialnem preživljanju ali 

medčloveškemu sožitju. Pomoč poteka po službi, v prostem ali razpoložljivem času poleg 

vsakdanjih obveznosti in brez materialnega plačila. Je osebna smiselna odločitev, iz 

človekoljubnega solidarnega stališča do človeških potreb in težav (Ramovš, 2003, v Rant, 

2012). Država s svojimi službami ne more zadovoljiti človekove potrebe po lepem sožitju v 

družini, službi ali osebni družbi, zelo dobro pa jih zadosti prostovoljsko osebno druženje. 

Prostovoljstvo je obojestransko zadovoljujoč medčloveški odnos, v katerem morata oba dajati 

in oba dobivati. Kakovostno prostovoljsko družabništvo koristi tako staremu človeku kot tudi 

prostovoljcu. Za slednjega je v današnjih družbenih razmerah to uspešen način za razvijanje 

človeške solidarnosti ter najkrajša in najlažja učna pot do dragocene spretnosti lepega 

osebnega pogovora (Rant, 2012). Prostovoljstvo na podoben način razlaga tudi avtorica A. 
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Kovačič (2004), ki pravi, da je prostovoljstvo specifična sodobna oblika temeljne človeške 

lastnosti – solidarnosti, v veliki meri tudi samopomoči, saj se v zdravem prostovoljstvu 

najbolje vidi neločljiva povezanost med osebno koristjo in pomočjo drugim. Kljub vsemu je z 

vidika medčloveškega odnosa prostovoljsko osebno družabništvo precej zahtevno. Rant 

(2012) pravi, da je to zahtevna in osebno poglobljena oblika prostovoljstva, ki od prostovoljca 

zahteva dobro obvladovanje sporazumevanja s posameznikom, še posebej sporazumevanje s 

človekom v psihosocialni stiski. Omenja tudi nujnost obvladovanja veščin za zaščito pred 

prostovoljsko patologijo pri delu z ljudmi. Ramovš (2003) opozarja, da se v prostovoljskem 

osebnem družabništvu praviloma razvijejo veliko globlji človeški odnosi, zato je – hote ali 

nehote – možna zloraba in podrejanje starega človeka interesom prostovoljca. Govori 

predvsem o prefinjenih psihičnih oblikah vzpostavljanja neenakovrednega človeškega odnosa, 

v katerem eden dobro zadovoljuje svoje potrebe in brez težav izraža svoje pobude ali želje, 

drugi pa mu v vsem pritrjuje, se prilagaja, vendar v odnosu ne napreduje. 

Prostovoljsko osebno družabništvo z osamljenim starim človekom nima vedno želenega 

učinka. Če v tem odnosu ne bogati ne prostovoljca in ne starega človeka, je nesmiselno za 

oba, zato je edina pametna rešitev, da se stik dostojno prekine (Rant, 2012).  

Tudi prostovoljsko druženje z osamljenim starim človekom ima, tako kot vse druge oblike 

pomoči, svoje prednosti in slabosti. Naloga strokovnjakov, ki ponujajo tovrstne storitve, med 

drugim tudi naloga socialnega pedagoga, je čim boljše seznanjanje starostnikov o njihovih 

možnostih izbire. Menim, da je slaba seznanjenost prevečkrat vzrok za napačne odločitve, ki 

imajo za posledico nezadovoljstvo.  
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

7.1.1 Oris konteksta raziskovalne tematike 

 

Sodobna družba starostnikom danes ponuja številne programe in različne storitve za pomoč v 

starostni onemoglosti, vendar se kot končno rešitev v primeru fizičnih omejitev, specifičnih 

potreb, starostnika vse prevečkrat napoti v dom upokojencev. S tem so materialne in fizične 

potrebe zadovoljene, porajajo pa se vprašanja, ali je to res tisto, kar si starostnik želi, in ali so 

mu ponujene in predstavljene tudi druge možnosti. Raziskave namreč kažejo, da se ljudje 

kljub odporu do bivanja v ustanovi, še vedno v veliki meri odločajo za odhod v dom 

upokojencev. Zato lahko domnevamo, da ljudje izbirajo in bolj zaupajo tistemu, kar najbolj 

poznajo (Ramovš, Lipar, Ramovš, 2012).  

 

Problematična je tudi pokritost različnih delov Slovenije s ponudbo storitev. Večja mesta 

imajo več ponudbe storitev za pomoč starostnikom in posledično tudi več povpraševanja, 

manjši kraji in podeželje pa so pri tem precej zapostavljeni. Strokovna javnost pogosto 

obravnava fenomen staranja prebivalstva, a redkeje spregovori o specifičnosti starejše kmečke 

populacije. Zelo malo namreč vemo o tem, kako slednja preživlja svojo starost (Mali, Ovčar, 

2010). Njihovo življenje je še vedno zelo tradicionalno, zato menim, da se bivanja v instituciji 

bojijo še toliko bolj, saj so s prihodom v dom iztrgani iz svojega domačega okolja v katerem 

so preživeli večji del svojega življenja. Prav zaradi tega se mi zdi ključnega pomena, da se 

starostnike čim bolj seznani o ponudbi različnih storitev, zlasti tistih, ki predstavljajo 

neinstitucionalno oskrbo. Neinstitucionalna oskrba ne omogoča samo daljšega bivanja v 

domačem, znanem okolju, temveč predstavlja tudi priložnost za druženje, širjenje socialne 

mreže na osebnejši in starostniku sprejemljivejši način.  

 

Nadaljevanje življenja v domačem okolju, ki ga je človek navajen, je za večino ljudi  izjemno 

pomembna  sestavina kakovostne starosti, zato je v drugem okolju ne more povsem 

nadomestiti nobeno zviševanje telesnega udobja in materialne varnosti (Ramovš, 2003). 

Starostniki, ki bivajo v domu upokojencev, pogosto doživljajo občutke osamljenosti, saj so 

njihove socialne mreže ožje, kot pri tistih starostnikih, ki bivajo doma (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2004). Eno izmed protislovij naše civilizacije je ravno to, da smo v gosto naseljenih 
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prostorih lahko celo bolj osamljeni kot kjerkoli drugje, še posebej pa se to kaže v domovih za 

stare ljudi (Ramovš, 2001). 

 

7.1.2 Namen raziskovanja 

 

V empiričnem delu diplomskega dela želim raziskati prednosti in pomanjkljivosti oskrbe 

starostnikov na domu, kako učinkovita je taka pomoč, kakšna je njena dostopnost ter v 

kolikšni meri so z različnimi možnostmi in oblikami pomoči seznanjeni tako starostniki, kot 

tudi njihovi svojci. Zanimajo me izkušnje, ocene in mnenja starih oseb, ki so uporabniki 

pomoči na domu, v primerjavi z ocenami sogovornikov, ki imajo izkušnjo bivanja v domu za 

stare – domu upokojencev. 

 

7.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji moje raziskave so ugotoviti in predstaviti: 

 zakaj se starostnik odloči za določeno obliko pomoči, 

 prednosti in slabosti pomoči na domu oziroma bivanja v domu upokojencev, 

 kakšne odnose starostnik vzpostavlja s pomočnikom doma oziroma osebjem v 

instituciji, 

 kako starostnik sprejema svojo onemoglost in kako sprejema pomoč, 

 kakšna je starostnikova seznanjenost z različnimi oblikami pomoči in 

 kakšna je seznanjenost z možnostmi podpore njegovih svojcev. 

 

7.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kako se stara oseba sooča s svojimi fizičnimi omejitvami?  

2. Kakšen je starostnikov pogled na odhod v dom upokojencev? 

3. Kakšna je starostnikova seznanjenost z možnostjo pomoči na domu? 

4. V kolikšni meri so z možnostjo pomoči na domu seznanjeni svojci starostnika? 
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5. Katere so prednosti in slabosti pomoči na domu oziroma bivanja v domu 

upokojencev? 

6. Kako starostnik sprejema pomoč? 

7. Kakšen je starostnikov odnos do pomočnika oziroma osebja? 

 

7.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Raziskava v diplomski nalogi temelji na kvalitativnem pristopu. Kvalitativni pristop pomeni 

»raziskavo, pri kateri osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, 

sestavljajo besedni opisi ali pripovedi. To gradivo je nato obdelano in analizirano na beseden 

način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila« (Mesec, 1998: str. 26). Uporabila sem 

delno strukturiran intervju za katerega je značilno, da ga »ne sestavljajo do potankosti vnaprej 

pripravljena vprašanja. Vprašanja so zgolj vodilo, oziroma seznam okvirnih tem« (Mesec, 

1998, str. 80). Intervjuvancem sem poskušala pustiti čim bolj prosto pripovedovanje, s čimer 

sem želela pridobiti čim bolj subjektivne in resnične odgovore. 

 

7.4.1 Enote raziskovanja 

 

V vzorec sem vključila štiri starostnike. Zaradi zagotovila anonimnosti, intervjuvancev ne 

bom imenovala. Označila jih bom kot intervjuvanko A, intervjuvanca B, intervjuvanko C in 

intervjuvanca D. 

 

Tabela 2: Osnovni podatki o intervjuvancih 

 

INTERVJUVANEC SPOL STAROST OBLIKA 

POMOČI 

TRAJANJE 

POMOČI 

TRAJANJE 

POGOVORA 

A ženski 86 let pomoč na 

domu 

3 leta 34 minut 

B moški 79 let pomoč na 

domu 

3 mesece 58 minut 

C ženski 82 let dom 

upokojencev 

2 leti 46 minut 

D moški 87 let dom 

upokojencev 

4 mesece 71 minut 
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Dva starostnika, ženska in moški, sta uporabnika storitve pomoči na domu, dva, prav tako 

ženska in moški, pa bivata v domu upokojencev. Uporabnika pomoči na domu potrebujeta 

precej podpore pri opravljanju vsakdanjih opravil  in tudi več nege. Uporabnik je pljučni 

bolnik, zato je večino dneva priključen na dovajanje kisika. Oba sta ovdovela, živita pa v 

različnih srednje velikih občinah v Sloveniji. Stanovalca doma upokojencev sta pri 

opravljanju vsakdanjih opravil veliko bolj samostojna in ne potrebujeta nege, saj sta še dovolj 

vitalna. Stanovalka doma upokojencev je vdova in v sobi biva sama, stanovalec pa v sobi biva 

zdaj s svojo ženo. Stanovalec je pred prihodom v dom upokojencev živel v isti občini kot 

sedaj, stanovalka pa je v dom prišla iz velike občine. Najmlajši intervjuvanec je star 79 let, 

najstarejši pa 87 (glej Tabelo 2). 

 

7.4.2 Pripomočki 

 

Za raziskovalni instrument sem uporabila polstrukturirani intervju. Na podlagi raziskovalnih 

vprašanj sem si pripravila okvirne teme in vprašanja, ki sem jih nato med pogovori sproti 

dopolnjevala in prilagajala. Vse intervjuje sem snemala z diktafonom, saj mi je to omogočilo 

pristnejši stik z intervjuvancem in lažje sledenje pogovoru. Pripravljene sem imela naslednje 

teme:  

 vzroki za odločitev za določeno obliko pomoči,  

 odnos do odhoda od doma,  

 seznanjenost z različnimi oblikami pomoči,  

 odnos do pomočnika oziroma osebja v domu upokojencev,  

 soočanje z lastnimi omejitvami, 

 prednosti in slabosti storitve.  

 

7.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Prvi intervju sem izvedla z intervjuvanko A 4. februarja 2014. Pogovor sva opravili pri njej 

doma, trajal pa je 34 minut. Ker je intervjuvanka moja znanka, sem se za srečanje dogovorila 

z njeno družino. 

Z intervjuvancem B sem imela intervju 7. februarja na njegovem domu. Pogovor je trajal 58 

minut, za srečanje pa sem se dogovorila s pomočjo znancev, ki so njegovi sorodniki. 
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Tretji in četrti intervju sem izvedla v domu upokojencev, ki se nahaja v eni od srednje velikih 

občin v Sloveniji. Najprej sem kontaktirala z vodjo doma upokojencev in se dogovorila za 

srečanje, tj. 17. februarja. Na njem sem predstavila namen svoje diplomske naloge in na 

podlagi tega sta mi vodja in socialna delavka doma predlagali ustrezna kandidata.  

Tretji  intervju sem opravila 21. februarja z intervjuvanko C. Pogovor je potekal v njeni sobi 

in je trajal 46 minut. 

Četrti intervju sem izvedla 25. februarja z intervjuvancem D. Pogovor je prav tako potekal v 

njegovi sobi, zraven pa je bila prisotna tudi njegova žena. Trajal je 71 minut. 

 

Po izvedbi intervjujev je sledil njihov prepis. Intervjujev nisem prepisala v pogovornem 

jeziku, saj način izražanja za mojo raziskavo ni bil pomemben. »Če nas v raziskavi ne zanima 

način izražanja ampak le vsebina, predlogo prepišemo v skladu s pravopisom v knjižni jeziki, 

a kolikor mogoče zvesto originalu« (Mesec, 1998: str. 88). Sledilo je branje zapisanih 

intervjujev, na podlagi katerega sem si označila vsebinsko pomembne dele in besedne zveze. 

Podčrtanim delom besedila sem določila kode prvega reda, ki sem jih nato združila v kode 

drugega reda. Te sem na koncu uvrstila v ustrezne kategorije. 

 

7.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

7.5.1 Analiza vsebine intervjujev prejemnikov pomoči na domu 

 

Kategorije: 

1. Oblika pomoči 

2. Soočanje s starostno onemoglostjo 

3. Socialni odnosi 

4. Poznavanje drugih oblik pomoči 
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Kategorija 1: OBLIKA POMOČI 

Tabela 3: Kategorija 1 – pomoč na domu 

 

 

Intervjuvanka A in intervjuvanec B govorita o podobnih vzrokih za prejemanje pomoči na 

domu. Oba omenjata gibalne težave, ki ju ovirajo pri opravljanju vsakdanjih opravil, poleg 

tega pa ima intervjuvanec B tudi težave z dihanjem, zato je odvisen od nenehnega dovajanja 

kisika. Intervjuvanka A omenja, da ji je pomoč na domu predlagala pomočnica sama: »Prišla 

je nekajkrat k nam, potem pa je videla, da jaz sem težko delala, pa je rekla, kaj bi jaz lahko k 

vam prišla, a ne … Sem bila pa jaz zadovoljna.« Pravi tudi, da je pomoč na domu prejemala 

že prej, vendar je prejšnjo pomočnico zamenjala zaradi pomanjkanja njenega časa: »Ja, 

INTERVJUVANKA A 

 

INETRVJUVANEC B 

Kode 2. reda Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 1. reda 

 

Vzroki za prejemanje 

pomoči na domu 

 

Težave z rokami 

Težave z nogami in hojo 

Onemoglost 

Vzroki za prejemanje 

pomoči na domu 

Dihalne težave 

Težave z gibanjem 

Težave s hojo 

Odločitev za pomoč na 

domu 

 

Predhodni obiski pomočnice 

Pomoč na domu ji predlagajo 

Pomočnica sama predlaga 

pomoč na domu 

Pomoč na domu prejemala že 

prej 

Zamenjava pomočnice zaradi 

pomanjkanja njenega časa 

Odločitev za pomoč na 

domu 

 

Prihod pomočnice na 

podlagi poznanstva in 

sorodstva 

S pomočnico že dalj časa 

v kontaktu 

Pomočnica prišla na 

pobudo hčerke 

Dobro poznavanje 

domačega okolja 

Področja pomoči 

 

Pomoč pri osebni higieni 

Pomoč pri oblačenju 

Pripravljanje obrokov 

Hišna opravila 

Poskrbi za nakupe 

Področja pomoči 

 

Pomoč pri zdravstveni 

negi 

Pomoč pri osebni higieni 

Topel obrok dostavljen na 

dom 

Navajanje na pomoč na 

domu 

 

Brez težav z navajanjem na 

pomoč na domu 

Veseli se prihoda pomočnice 

 

Navajanje na pomoč na 

domu 

 

Ni imel težav za 

navajanjem na pomoč 

Pozna način dela 

pomočnico že od prej 

Prednosti pomoči na 

domu 

Občutek razbremenjenosti 

Pogovor, druženje 

Odhodi na izlete, obiske 

Odhod po opravkih 

Prednosti pomoči na 

domu 

Lažja dostopnost pomoči 

na domu (cena) 

 

Zadovoljstvo s 

pomočjo na domu 

 

Veselje zaradi obiskov 

pomočnice 

Zadovoljstvo z obiski 

Brez želje po kakršnikoli 

spremembi 

Zadovoljstvo s 

pomočjo na domu 

 

Zadovoljen s pomočjo na 

domu 

 

Izobrazba/status 

pomočnice 

Zdajšnja pomočnica 

upokojenka 

Izobrazba/status 

pomočnice 

Pomočnica je upokojena 

višja medicinska sestra 
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prejšnja bi še rada hodila, samo ni bila tako, da bi bila kar cele dopoldneve. Ona je šla še 

domov … Ta je bolj fraj.« Intervjuvanec B se je za pomoč na domu odločil na predlog svoje 

hčere, s pomočnico pa sta tudi v sorodu: »Hčerina prijateljica je to, soseda, njen (hčerin) mož 

je bratranec in je upokojena in je tudi starše hčerinega moža, ata in mamo rihtala.« Pove še, 

da se poznata že od otroštva. Kot še en razlog za odločitev prejemanja pomoči na domu 

navede tudi dobro poznavanje domačega okolja: »In imam vse v naprej pripravljeno, na točno 

določenih mestih in vem potem, kje in kdaj naj vzamem tablete, pa prižgem radio, pa luč … V 

domu je pa čisto drugo okolje. Se težko znajdeš …« Področja pomoči so pri obeh 

intervjuvancih  podobna. Intervjuvanka A navaja pomoč pri osebni higieni, pri oblačenju, 

pomoč pri hišnih opravilih, pripravljanju obrokov in skrbi za nakupe. Intervjuvanec B omenja 

še zdravstveno nego, topel obrok pa mu dostavijo iz lokalne osnovne šole. Tako intervjuvanka 

A kot tudi intervjuvanec B nista imela posebnih težav z navajanjem na pomoč. Intervjuvanka 

A poudarja, da se obiskov pomočnice še posebej veseli: »Ja, kar navadila sem se. In komaj 

čakam, da pride. Danes jo ni bilo, ker je zbolela, in mi je že cel dan težko.« Z obiski je zelo 

zadovoljna in nima želje po kakršnikoli spremembi: »Sem zadovoljna, joj, pa še kako. Samo 

bog da je…«  Z obiski pomočnice je zadovoljen tudi Intervjuvanec B. Na pomoč se je lažje 

navadil predvsem zato, ker sta bila s pomočnico že dalj časa v kontaktu in pozna njen način 

dela: »Ker je žena pred enim letom, je bila tudi zelo bolna, večkrat … in smo bili stalno v 

kontaktu, je bila najina prijateljica in jo je začela pa ona negovat … In jaz sem bil skozi 

zraven in sem tudi kaj pomagal.« Prednosti takšne pomoči vidi predvsem v dostopni ceni, saj 

meni, da je bivanje v domu upokojencev veliko dražje. Pomočnica je namreč upokojena 

medicinska sestra, ki mu pomoč nudi brezplačno: »Ona to prostovoljno dela. To je samo za 

prijatelje, za sorodnike, no.« Tudi pomočnica intervjuvanke A je upokojenka, vendar v 

pogovoru ne omenja načina plačevanja storitve. Kot prednosti pomoči na domu v primerjavi z 

intervjuvancem B poudarja zlasti druženje, pogovor, odhode na izlete, obiske in odhode po 

opravkih, poleg tega pa se čuti bolj razbremenjena: »Jaz sem, kar bolj razbremenjena sem, 

veš? Da pride in se lepo pomeniva, samo dopoldne, potem greva malo …, na vse strani greva, 

tako, da sem, malo tam ... okoli.« 
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Kategorija 2: SOOČANJE S STAROSTNO ONEMOGLOSTJO 

Tabela 4: Kategorija 2 – pomoč na domu 

 

 

Intervjuvanka A se zaveda postopnega pešanja svojih telesnih funkcij, zato ji tudi vsakdanja 

opravila vzamejo veliko časa »Kar noge me niso več tako nesle, roke ne, nič in zanič 

sem…zanič…Blagor človeku, ki lahko sam...Vzame čas, ne morem več tako.« Čeprav pogreša 

samostojnost, svoje omejitve sprejema in se je z njimi sprijaznila: »…ne, ne, prav hudo ne. Se 

moraš kar sprijaznit. To prinesejo leta…« Tudi intervjuvanec B pogreša svojo samostojnost, 

vendar jo sprejema: »Ni tako, kot če bi si lahko vse sam, ampak to sprejmem.« Za razliko od 

Intervjuvanke A, poudarja področja na katerih je še samostojen. Omenja, da si samostojno 

pripravlja manjše obroke, sam si pripravi zdravila in se trudi, da je pri tem čim bolj 

organiziran: »Tako da dopoldne si tam zajtrk pripravim, tablete pa tole … In imam vse v 

naprej pripravljeno, na točno določenih mestih in vem potem, kje in kdaj naj vzamem tablete 

…« Obema intervjuvancema je pomoč neprijetna zlasti pri osebni higieni.  Intervjuvanec B o 

tem pove naslednje: »… Moraš kar sprejet to.  Na začetku je težko, ker nisi navajen, da te še 

kdo razen žene vidi brez vsega (smeh), potem je pa vsakič lažje …« Intervjuvanka A podobno 

kot intervjuvanec B pravi, da je to potrebno kar odmisliti: »… Ampak odmisliš in tako mora 

bit. Kaj hočemo.« 

 

 

INTERVJUVANKA A 

 

INETRVJUVANEC B 

Kode 2. reda Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 1. reda 

 

Počutje zaradi 

fizičnih omejitev 

 

Občuti pešanje telesnih 

funkcij 

Počuti se slabo 

Pogreša samostojnost 

Vsakdanja opravila 

vzamejo veliko časa 

Sprejema svoje omejitve 

Sprijaznjenost  z 

omejitvami 

Počutje zaradi fizičnih 

omejitev 

 

Pogreša samostojnost 

Poskuša odmisliti 

nesamostojnost 

 

Počutje ob poseganju 

v intimni prostor 

 

Neprijetno zaradi pomoči 

pri osebni higieni 

Sprijaznjenost s pomočjo 

pri osebni higieni 

Počutje ob poseganju v 

intimni prostor 

 

Postopno privajanje na 

nesamostojnost pri osebni 

higieni 

Sprijaznjen s pomočjo 

  Samostojnost 

 

Samostojno si pripravlja obroke 

Samostojno si pripravlja 

zdravila 

Organiziran pri opravljanju 

vsakdanjih opravil 
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Kategorija 3: SOCIALNI ODNOSI 

Tabela 5: Kategorija 3 – pomoč na domu 

 

 

Intervjuvanka A pravi, da popoldneve preživlja večinoma sama, čeprav živi v 

dvostanovanjski hiši, skupaj s sinovo družino: »In gre ob pol enajstih domov (pomočnica), ne, 

ob pol dvanajstih domov in potem … sem pa sama. Dokler ne pridejo domov, ker so največ 

gori.« Omenja pomanjkanje družbe in željo po družabnejšem življenju: »Kar manjka družba. 

Hočem jaz to, da pride.« Odnos s pomočnico opiše kot zelo dober: »… strašno se razumeva, 

tudi se nisva še sporekli …«, poleg tega pa je njena znaka že od prej: »Znanki, ja. Poznala 

sem jo, potem je pa prišla k nam … je pa rekla, bom pa jaz tukaj …«. Poudarja, da je vedno 

pripravljena ustreči in se prilagoditi njenim željam: »Ne, ne, če rečem tako, potem nikoli ne 

reče ne.« Intervjuvanec B omenja vsakodnevne obiske svojih sorodnikov, medtem ko ga 

pomočnica obišče trikrat na teden: »… no počakam kar v postelji, da pride pomočnica, to je v 

ponedeljek, sredo in v petek.« Za razliko od intervjuvanke A, ne omenja, da bi posebej 

pogrešal družbo in imel željo po bolj družabnem življenju. Tudi intervjuvanec B svojo 

pomočnico pozna že od prej, zato ji tudi zaupa: »Jaz jo tudi od prej poznam, od otroštva, in ji 

zaupam.« Sta v prijateljskih odnosih, saj je prej skrbela tudi za njegovo pokojno ženo, poleg 

tega pa omenja tudi njune skupne pogovore: »… je bila najina prijateljica in jo je začela pa 

ona negovat … Tudi prej, ko je skrbela za ženo. Pa še kakšno smo rekli in tako ...«  

 

 

 

 

INTERVJUVANKA A 

 

INETRVJUVANEC B 

Kode 2. reda 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 1. reda 

Družabno življenje 

 

Popoldneve preživlja 

večinoma sama 

Pomanjkanje družbe 

Želja po družbi 

Družabno življenje 

 

Sorodniki ga vsak dan 

obiskujejo 

 

Odnos s pomočnico 

 

Dobro se razumeta 

Prijateljstvo od kar 

prejema pomoč na domu 

Znanki od prej 

Vesela njene družbe 

Prijateljski odnos tudi s 

predhodno pomočnico 

Pripravljena ustreči 

Odnos s pomočnico 

 

Prijateljstvo s pomočnico 

Pomočnico pozna že od 

otroštva  

Zaupanje pomočnici 

Pogovor  
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Kategorija 4: POZNAVANJE RAZLIČNIH OBLIK POMOČI 

Tabela 6: Kategorija 4 – pomoč na domu 

 

 

Oba intervjuvanca sta za drugo obliko pomoči pri starostni onemoglosti omenila le dom 

upokojencev. Intervjuvanka A pravi, da ji ni bila predlagana nobena druga oblika pomoči, 

poleg tega pa je poudarila, da noče oditi v dom upokojencev: »Ne, nikoli, sploh ne bi šla …, 

sem kar najbolj zadovoljna tam, kjer sem, doma.« Po njenem mnenju je domače okolje 

najboljše, ker jo ne omejuje in ji omogoča svobodno izbiro: »Zato, ker je najboljše biti doma. 

Pa doma delaš kar želiš, pa se usedeš ali se uležeš ali greš ven ali greš noter, pa se oblečeš 

kar želiš, pa … Tako je, jaz sem to zadovoljna kar je …, kar hočem jaz.« O odhodu v dom 

upokojencev sploh ne razmišlja. Intervjuvanec B pa v primerjavi z intervjuvanko A v 

prihodnosti pričakuje odhod v dom upokojencev, vendar si tja ne želi: »Ja, zavedam se, da bo 

enkrat treba. Takrat bom pač šel … Nerad, nerad, ampak tako je…« Predstavlja mu neznano 

okolje, v katerem bi se težko znašel. V dom upokojencev namerava v primeru poškodbe ali pa 

popolne onemoglosti: »Zdaj pa, dokler je tale možnost, če pa slučajno, da si kaj zlomim, 

padem, potem bo pa kar treba v dom. Ker sam ne bom mogel več.« Ker je trenutno še 

nekoliko samostojen in še deluje razumno meni, da še ne sodi v dom upokojencev: »V dom se 

dajo tisti pacienti, bolniki, ki jim v glavnem razum ne deluje več …, No, meni pa … 

 

 

 

INTERVJUVANKA A INTERVJUVANEC B 

 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Seznanjenost z drugimi 

oblikami pomoči 

Ni predlagana nobena 

druga oblika pomoči 

Seznanjenost z drugimi 

oblikami pomoči 

Pozna del domske 

populacije 

Odnos do bivanja v domu 

upokojencev 

 

Domače okolje je 

najboljše 

Domače okolje omogoča 

svobodno izbiro 

Ne razmišlja o odhodu v 

dom upokojencev 

Odnos do bivanja v 

domu upokojencev 

 

Ne sodi še v dom 

upokojencev 

V dom upokojencev v 

primeru poškodbe 

V dom upokojencev v 

primeru onemoglosti 

Dom upokojencev 

predstavlja neznano okolje 

Sprijaznjen z odhodom v 

dom upokojencev 
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7.5.2 Analiza vsebine intervjujev stanovalcev doma upokojencev 

 

Kategorije: 

1. Oblika pomoči 

2. Soočanje s starostno onemoglostjo 

3. Socialni odnosi 

4. Poznavanje drugih oblik pomoči 

 

Kategorija 1: OBLIKA POMOČI 

INTERVJUVANKA C INTERVJUVANEC D 

 

Kode 2. reda 

 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 1. reda 

Vzroki za odhod v dom 

upokojencev 

 

Imela težave z 

zdravjem 

Pogosti padci 

Težave z ravnotežjem 

 

Vzroki za odhod v dom 

upokojencev 

 

Oba z ženo sta bolna 

Žena dva meseca v 

bolnici 

Težko hodi 

Težave s hrbtenico 

Odločitev za odhod v dom 

upokojencev 

 

Doma je živela sama 

Zdravnik odsvetuje 

samostojno življenje 

V dom upokojencev na 

pobudo hčerk 

Odločitev za odhod v dom 

upokojencev 

 

Doma sta živela sama 

Odhod v dom na 

pobudo hčerke 

 

Odnos do bivanja (odhoda) 

v domu upokojencev 

 

Ni želela v dom 

upokojencev 

Težko sprejela odhod v 

dom upokojencev 

 

Odnos do bivanja (odhoda) 

v domu upokojencev 

 

Odhod v dom 

upokojencev je bil 

pričakovan 

Ni še želel v dom 

upokojencev 

Odhod  v dom 

upokojencev je bil 

težak 

Varčevala za v dom 

upokojencev 

Navajanje na bivanje v 

domu upokojencev 

 

Navajanje na dom je 

težko 

 

Navajanje na bivanje v 

domu upokojencev 

 

Na bivanje v domu 

upokojencev se je 

navadil 

Začetki so bili težki 

Navajen drugačnega 

urnika 

Prednosti/slabosti bivanja v 

domu upokojencev 

 

Življenje doma 

omogoča več svobode 

Pogreša svoje 

samostojno življenje 

Soba jo spominja na 

dom 

Pogreša družbo za 

Prednosti/slabosti bivanja v 

domu upokojencev 

 

Bivanje v domu 

upokojencev je lažje 

Ima svoj mir  

Osebje vedno na 

razpolago 

Mir 

Varnost 
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Tabela 7: Kategorija 1 – dom upokojencev 

 

 

Vzroki za odhod v dom upokojencev so pri intervjuvancema C in D podobni. Intervjuvanka C 

omenja zdravstvene težave, zaradi katerih je doživela več padcev. Tudi intervjuvanec D 

govori o zdravstvenih težavah, ki so ga ovirale, zlasti pri gibanju in hoji. Intervjuvanka C je v 

dom upokojencev odšla na pobudo hčerk, saj je zdravnik odsvetoval samostojno življenje: 

»Sem povedala, da (živim) sama, res sama in potem je bila ena hčerka moja skozi z njim v 

kontaktu in je njej tudi rekel tisti zdravnik, da ni dobro, da je vaša mati sama doma.« V dom 

upokojencev ni želela, zato je odhod tudi težko sprejela: »Saj nisem rada šla, ampak morala 

sem … Še zdaj se zjočem. To je pa hudo, hudo. Za mene je hudo.« Pravi, da se je na življenje 

v domu navadila, vendar še vedno pogreša svoj dom: »Jaz vse tukaj zdaj razumem, vse mi je 

všeč, ampak dom svoj je pa nepozaben, nepozaben …« Tudi intervjuvanec D se je za dom 

upokojencev odločil na pobudo hčere, saj sta z ženo živela sama. V primerjavi z 

intervjuvanko C intervjuvanec D večkrat poudari, da je bil odhod v dom načrtovan in 

pričakovan: »Pa tudi sva vedela, da bo enkrat treba iti.« Poleg tega sta z ženo varčevala za 

takšno vrsto pomoči na starost: »Midva sva že prej varčevala, nisva vsega zapravila za hišo, 

za v dom.« Kljub predhodnemu zavedanju o tem pravi, da je bil odhod od doma težak. 

Navajanje na bivanje v domu upokojencev je bilo zanj najtežje na začetku, saj je bil njegov 

ritem doma drugačen: »Jaz še zmeraj dom pogrešam, ampak od začetka je bilo zelo hudo, ker 

jaz sem bil kar po svoje bolj navajen.« Doda tudi, da se je kljub nasprotovanju, da bi zapustil 

dom, navadil na novo okolje: »Ker če sem prav šel z odporom, sem, jaz spim celo noč.« 

Omenja številne prednosti, ki jih omogoča bivanje v domu upokojencev. Pravi, da je takšno 

pogovor 

Bivanje v domu 

upokojencev je velik 

strošek 

 

Kakršnakoli pomoč 

vedno na dosegu 

Bivanje v domu 

upokojencev je velik 

strošek 

Ni kot doma 

Počutje v domu 

upokojencev 

 

Tolažba so dobri odnosi 

zaposlenimi 

Zelo pogreša svoj dom 

Svoje težave poskuša 

odmisliti 

Misli na lepe stvari 

 

Počutje v domu 

upokojencev 

 

Tolažba je pogosto 

obiskovanje doma 

Dom še vedno pogreša 

Tolažba so pogosti 

obiski doma 

Večkrat obiščeta svoj 

dom 

Zadovoljstvo z bivanjem v 

domu upokojencev 

 

Zadovoljna z 

nastanitvijo in okolico 

Zadovoljstvo z osebjem 

 

Zadovoljstvo z bivanjem v 

domu upokojencev 

 

Ničesar ne pogreša 

Všeč mu je okolica 

Z bivanjem je 

zadovoljen 
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bivanje lažje, saj je osebje vedno na razpolago, in ima tudi dovolj miru: »Jaz verjamem, da ni 

tako kot doma, ampak če pa doma, se pa ti ne moreš, so pa ti domovi, ta na primer, kakor je 

ta, je mir, če prosiš, pokličeš, so takoj tukaj, noč in dan je nekdo.« Kot prednost izpostavi tudi 

večjo varnost, ki je po njegovem mnenju doma ni bilo dovolj: »Zdaj v G (tam kjer sta živela 

prej) …, gori sva bila bolj v gozdu in jaz sem samo z enim ušesom bolj spal.« Slabost vidi v 

tem, da takšna nastanitev predstavlja velik strošek: »… sva denar privarčevala, moja 

pokojnina je morala noter, zato da sva zdaj tukaj. Saj drugače ne moreš. Tudi v domovih ne, 

veste?« Intervjuvanka C pa, nasprotno kot intervjuvanec D, izpostavlja predvsem slabosti 

bivanja v domu upokojencev. Tudi ona omeni visoke stroške bivanja, ki jih ne bi bila zmožna 

pokriti samo s svojo pokojnino: »Sem pa prodat morala, ker penzije nisem imela dovolj za 

tukaj …, tako da imam jaz zdaj tisto svoje na banki in vzamem od tam za stroške in za sproti 

kaj za porabit. Zmeraj moram misliti na to, da ne zmanjka za tukaj.« Pravi, da življenje doma 

omogoča več svobode in da pogreša svoje samostojno življenje: »Ja, ker jaz, ko sem bila 

doma, sem se zjutraj zajtrk naredila po svoje, sem si pospravila … Pa sem se po Ljubljani 

vozila. Nisem bila tako omejena …« Manjka ji tudi prava družba za pogovor: »Ja, ja, pa tako 

da imam vsaj eno kolegico, da bi tukaj rabila …« Njeno počutje v domu upokojencev je 

dobro, ker ji tolažbo predstavljajo dobri odnosi z zaposlenimi: »… pa všeč mi je tukaj osebje, 

lepo so me sprejeli, vsi, lepo, in še do danes gre tako ves čas. To me malo drži pokonci.« 

Svoje težave in domotožje večinoma poskuša odmisliti in misliti na lepe stvari. Z bivanjem v 

domu upokojencev je sicer zadovoljna, všeč ji je tudi okolica: »Imam skozi kontakte z njimi 

(zaposlenimi), se razumemo, me poznajo. Tukaj je meni zelo všeč, kar se teh stvari tiče in 

zunaj, okolica …« Tudi intervjuvanec D izpostavi zadovoljstvo z okolico doma, tolažbo pa 

mu predstavlja tudi pogosto obiskovanje doma. Pravi, da v domu upokojencev na splošno ne 

pogreša ničesar in je z bivanjem zadovoljen: »Ne, ne. Ne pogrešam, zato ker imam naravo 

rad,… Pa greva velikokrat domov. In ti je potem lažje.« 
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Kategorija 2: SOOČANJE S STAROSTNO ONEMOGLOSTJO 

Tabela 8: Kategorija 2 – dom upokojencev 

 

 

Intervjuvanka C se s starostno onemoglostjo še ne spopada, zato tudi ne potrebuje nikakršne 

pomoči domskega osebja. Pri opravljanju vsakdanjih opravil je povsem samostojna: 

»Drugače sem pa jaz, še skozi vse se sama tukaj rihtam, vse sama delam za sebe, vse, edino 

kar hodim jest, pa kar mi perejo.« Poudari, da redno skrbi za zdravje in kondicijo: »Ampak se 

mi lepo vidi, da hodim in skozi tako, počasi, tukaj vse okoli ... Ja, ja, to se sama toliko dajem 

moč, da se spodbujam. Kolikor lahko, ker bo čas, ko vem, da ne bom mogla več, ampak 

dokler pa le lahko, se nočem zapustit.« Vendar pa se zaveda postopnega pešanja: »… seveda 

jaz sem zdaj še, ampak že od tistega časa, kar sem tukaj, že vidim in čutim, da sem na 

slabšem. Vsako leto je slabše.« Tudi intervjuvanec D je pri opravljanju vsakdanjih opravil še 

povsem samostojen. Kondicijo poskuša vzdrževati z gibanjem, saj mu samostojnost zelo 

veliko pomeni: »… jaz imam težave s hrbtenico, vse ne, hodit in to, pa sem šel hodit, ker ko 

enkrat ne bom mogel več, mi bo zelo hudo.« Ob misli na nesamostojnost, zlasti pri osebni 

higieni, mu je neprijetno, zato je zadovoljen, ker pri tem še ne potrebuje pomoči: »Dokler se 

sam umivaš, obrišeš, pa ne zato, da te ne bi … Človek je pač bolj občutljiv, ne vem, zakaj. Saj 

se nag rodiš, ampak je vseeno kar neprijetno. Ampak midva se še sama lahko. To je zelo 

veliko.« Omeni, da ima avto in da se po različnih opravkih z ženo odpravita sama: »… imava 

INTERVJUVANKA C INTERVJUVANEC D 

 

Kode 2. reda Kode 1. reda Kode 2. reda Kode 1. reda 

 

Samostojnost 

 

Samostojna pri 

opravljanju vsakdanjih 

opravil 

Skrbi za zdravje in 

kondicijo 

 

Samostojnost 

 

Poskuša se veliko gibati 

Sam skrbi za osebno 

higieno 

Samostojnost mu veliko 

pomeni 

Sama skrbita za čiščenje 

prostorov 

Lastno prevozno 

sredstvo 

Počutje zaradi fizičnih 

omejitev 

 

Zaveda se postopnega 

pešanja 

Težko sprejela svoje 

omejitve 

Počutje zaradi fizičnih 

omejitev 

 

Samostojno gibanje mu 

veliko pomeni 

Popolno onemoglost bi 

težko sprejel 

  Počutje ob poseganju v 

intimni prostor 

 

Neprijetno ob misli na 

nesamostojnost pri os. 

higieni 
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tudi avto. Za avto sva tudi sem, zato ker ne moreva hoditi, jaz sem pa voznik kar še dober, za 

tukaj, za lokalno.« 

 

 

Kategorija 3: SOCIALNI ODNOSI 

Tabela 9: Kategorija 3 – dom upokojencev 

 

 

Intervjuvanka C izpostavlja, da včasih pogreša družbo, kljub vsemu pa si je želela v 

enoposteljno sobo: »Zato sem prosila, da bi imela svojo sobo pa balkon …, po eni strani pa 

tudi kar dolgčas pride…« V domu upokojencev sicer ima prijateljico, vendar pa ta vedno 

govori le o lastnih težavah: »Ja, ja, pa tako da imam vsaj eno kolegico, da bi tukaj rabila… M 

(prijateljica v domu), saj ona je v redu, ampak ona je tudi po svoje reva, ima svoje težave.« 

Večkrat poudari, da si želi  prijateljice za pogovor, vendar pa zaradi domske populacije težko 

sklepa nova poznanstva: »So pa tudi dementni tukaj, ampak z njimi se je pa težko pogovarjat. 

Saj, jaz jih spoštujem, ampak je res težko. Jaz bi pa imela rada prijateljico tukaj, pa je 

nimam.« Pravi, da se udeležuje družabnih prireditev in različnih družabnih iger, ki jih 

organizira dom upokojencev: »Všeč mi je vse. Vsake toliko časa imamo kakšne prireditve 

spodaj, pa spomin imamo, lahko hodimo na spomin. So tiste vaje pa tako … Te stvari.« 

Čeprav je še povsem samostojna, svoje odnose z osebjem v domu upokojencev opisuje kot 

zelo dobre: »Imam skozi kontakte z njimi, se razumemo, me poznajo.« Intervjuvanec D pa v 

primerjavi z intervjuvanko C ne omenja, da bi posebej pogrešal družbo. Sobo si deli s svojo 

INTERVJUVANKA C INTERVJUVANEC D 

 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

 

Kode 2. reda Kode 1. reda 

Družabno življenje 

 

V domu želela lastno 

sobo 

Včasih pogreša družbo 

Prijateljica v domu ima 

dovolj svojih težav 

Udeleževanje prireditev 

Družabne igre 

Zaradi populacije težko 

sklepa nova poznanstva 

Želi si prijateljice za 

pogovor 

  

Odnos z zaposlenimi 

 

V dobrih odnosih z 

zaposlenimi 

 

Odnos z zaposlenimi 

 

Razume se z osebjem 

Zaposleni brez težav 

ugodijo prošnjam 
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ženo. Pravi, da se z osebjem razume: »… s sestrami se razumeva, pridejo zjutraj, ko jaz še 

spim, spim lepo, mir je, nobeden mi nič noče, jaz tudi ne, ker nimam pripomb. Nimam 

pripomb, res ne.« Poleg tega meni, da osebje brez težav ugodi različnim njegovim željam: 

»Ja, nič nobene stvari ni problem dobit.« 

 

 

Kategorija 4: POZNAVANJE RAZLIČNIH OBLIK POMOČI 

INTERVJUVANKA C INTERVJUVANEC D 

 

Kode 2. reda Kode 1. reda Kode 2. reda 

 

Kode 1. reda 

Seznanjenost z drugimi 

oblikami pomoči 

 

Želela je pomoč na domu 

Predlaga oddajanje sobe 

 

Seznanjenost z drugimi 

oblikami pomoči 

 

Nista želela pomoči na 

domu 

O pomoči na domu sta 

razmišljala 

Seznanjenost svojcev z 

drugimi oblikami pomoči 

 

Hčerke bolj zaupajo 

domski oskrbi 

Hčerke seznanjene z 

drugimi oblikami pomoči 

 

Seznanjenost svojcev z 

drugimi oblikami pomoči 

 

O pomoči na domu se 

pogovarjata s hčerko 

Bivanje v domu 

upokojencev uredila 

hčerka 

Tabela 10: Kategorija 4 – dom upokojencev 

 

 

Intervjuvanka C v pogovoru omeni različne oblike pomoči starostnikom. Izpostavi, da bi raje 

prejemala pomoč na domu ali pa oddajala sobo v svojem stanovanju: »Jaz bi bila rajši doma, 

pa dobila tudi eno socialno, ki bi hodila k meni, pa bi bila doma. To sem jaz mislila, ampak 

nisem dosegla. Ali bi pa eno sobo oddala, tudi bi lahko to naredila. Jaz bi rabila samo eno 

sobo, pa kuhinjo, da vem da sem doma.« Z njenimi željami so bile seznanjene tudi hčerke, 

vendar bolj zaupajo domski oskrbi: »Jaz sem že velikokrat rekla, ampak one so to se bale, da 

ne bo z mano kaj narobe, in one ko so dobile mesto, v dom ...« Zato so ji priskrbele mesto v 

domu upokojencev: »To sem jaz sama si mislila, ampak so to hčerke takrat prijele in so 

dobile mesto (v domu) in sem šla.« Tudi intervjuvancu D je mesto v domu upokojencev 

priskrbela hči. Omenja, da sta se s hčerko sicer pogovarjala o prejemanju pomoči na domu, 

vendar z ženo takšne vrste pomoči niti nista želela: »Ne, ne, nisva niti hotela … Sva študirala, 

da bi tudi hrano domov dobivala, sva razne stvari in s hčerko sva se pogovarjala, pa je ona 

tudi že tukaj uredila …« 
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7.6 POSKUS UTEMELJENE TEORIJE 

 

Utemeljena teorija temelji na primerjavi med stanovalcema, ki prejemata pomoč na domu s 

stanovalcema, ki bivata v domu upokojencev. Intervjuvanca A in B prejemata pomoč na 

domu, intervjuvanca C in D pa sta stanovalca doma upokojencev. Z analizo intervjujev sem 

našla tako nekatere njihove skupne poglede oziroma razmišljanja kot tudi razlike. 

 

Glavna skupna točka vseh intervjuvanih je, da nobeden ne želi oziroma ni želel oditi v dom 

upokojencev. Uporabnika pomoči na domu sta slednjo začela prejemati zaradi poznanstev in 

ne od pristojnih institucij, kot je na primer Center za socialno delo. Intervjuvanka A omenja, 

da ji je pomoč ponudila pomočnica sama, intervjuvanec B pa je s pomočnico v sorodu in ga 

obiskuje kot prostovoljka: »Ona to prostovoljno dela. To je samo za prijatelje, za sorodnike, 

no.« Obema takšna vrsta pomoči popolnoma ustreza, zato v dom upokojencev ne želita. 

Intervjuvanka A omenja, da ji domače okolje omogoča več svobodne izbire, intervjuvanec B 

pa dodaja, da je doma raje zato, ker je domače okolje nekaj, kar dobro pozna.  Intervjuvanka 

A o odhodu v dom upokojencev sploh ne razmišlja, intervjuvanec B pa bi v dom upokojencev 

odšel le, če bi popolnoma onemogel. Stanovalca doma upokojencev sta se za to vrsto pomoči 

odločila na prigovarjanje svojcev in zdravstvenega osebja. Oba izpostavita, da v dom 

upokojencev nista želela, vendar pa intervjuvanec D dodaja, da je bil odhod v dom načrtovan 

že prej: »Midva (z ženo) sva že prej varčevala, nisva vsega zapravila za hišo, za v dom.« 

Čeprav sta se oba intervjuvanca na domsko življenje navadila, večkrat poudarita, da pogrešata 

svoj dom in da je bil odhod od doma zelo težak. Z bivanjem in novim načinom življenja sta se 

sprijaznila in to sprejela kot »najboljšo možno rešitev«. 

 

Vsi intervjuvani omenjajo podobne vzroke, zaradi katerih so se odločili ali za pomoč na domu 

ali za odhod v dom upokojencev. Glavni vzrok so zdravstvene težave, ki jim onemogočajo 

gibanje in jih ovirajo pri opravljanju vsakdanjih opravil. Zanimivo je, da prejemnika pomoči 

na domu potrebujeta več podpore pri opravljanju vsakdanjih opravil, kot pa stanovalca doma 

upokojencev. Intervjuvanka A potrebuje pomoč pri osebni higieni, hišnih opravilih, 

pripravljanju obrokov in skrbi za nakupe, intervjuvanec B pa poleg omenjenega potrebuje tudi 

zdravstveno nego. Stanovalca doma upokojencev sta v primerjavi s prejemnikoma pomoči na 

domu veliko samostojnejša. Sama skrbita za osebno higieno in samostojno lahko opravita 

večino vsakdanjih opravil. Odhod v dom upokojencev je bil nekakšna preventiva za večjo 
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sigurnost in varnost. Tako intervjuvanka C kot tudi intervjuvanec B se namreč zavedata 

svojega postopnega pešanja. 

 

Intervjuvanci spregovorijo tudi o prednostih in slabostih, ki jih kot prejemniki oziroma 

uporabniki svoje storitve vidijo. Prejemnika pomoči na domu govorita predvsem o prednostih. 

Intervjuvanka A se zaradi pomoči, ki jo prejema, počuti razbremenjena, poleg tega ima 

prihode pomočnice za kratkočasne obiske. Predstavljajo ji druženje, možnost za pogovor, 

odhode na izlete, odhode po različnih opravkih. Intervjuvanec B kot prednost izpostavi 

dostopno ceno, saj je po njegovem mnenju bivanje v domu upokojencev veliko dražje. S tem 

se strinjata tudi stanovalca doma upokojencev. Intervjuvanka C omeni visoke stroške bivanja, 

ki jih ne bi bila zmožna pokriti samo s svojo pokojnino, intervjuvanec D pa predhodno 

varčevanje, zaradi katerega danes z ženo lahko bivata v domu upokojencev: »… sva denar 

privarčevala, moja pokojnina je morala noter, zato da sva zdaj tukaj. Saj drugače ne moreš. 

Tudi v domovih ne, veste?« Vseeno meni, da ima bivanje v domu upokojencev številne 

prednosti. Takšno bivanje je lažje, ker je osebje vedno na razpolago, ima zagotovljeno varnost 

in svoj mir. Nasprotno pa intervjuvanka C govori predvsem o slabostih bivanja v domu 

upokojencev. Pravi, da ji je življenje doma omogočalo več svobode, poleg tega pa ji v domu 

manjka prava družba za pogovor. Domska populacija ji ne omogoča dovolj izbire, ker tu 

bivajo ljudje, ki se morajo soočati vsak s svojimi težavami. Težko torej govorimo o 

prednostih in slabostih določene vrste storitve na splošno, saj vsak posameznik to doživlja na 

svoj  način. 

 

Iz intervjujev lahko razberemo tudi kakšni so socialni odnosi vsakega intervjuvanca. Ti se od 

intervjuvanca do intervjuvanca zelo razlikujejo. Intervjuvanki A pomočnica zelo pomaga pri 

ohranjanju socialnih stikov. Omenja, da jo večkrat pelje na obiske k znancem in na izlete, 

njuno druženje pa se je razvilo tudi v prijateljstvo. Omogoča ji aktivno preživljanje prostega 

časa in poskrbi, da se ne počuti osamljene. Čeprav v hiši živi tudi sinova družina, ima stikov z 

njimi manj. Razlog je njihova velika zaposlenost. Nasprotno pa intervjuvanec B omenja redne 

stike z družino oziroma s svojci. Ker ga pomočnica obiskuje le trikrat na teden, je predvsem 

odvisen od pomoči svojcev. Zaradi bolezni svojo hišo težko zapusti, zato so njegovi socialni 

stiki precej omejeni. Tudi intervjuvanka C izpostavi, da ima kljub življenju v domu 

upokojencev manj socialnih stikov. Pravi, da težje navezuje nova poznanstva zaradi domske 

populacije, čeprav se s stanovalci dobro razume. Manjka ji predvsem prava družba za 

pogovor. Omeni pozitiven odnos osebja in meni, da so zaposleni prijazni in pripravljeni 
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upoštevati želje. Podobnega mnenja je tudi intervjuvanec D, saj pravi, da se z osebjem dobro 

razume. Socialnih stikov posebej ne omenja. Sklepam, da k lažjemu ohranjanju socialnih 

tikov pripomore predvsem njegova mobilnost. Zaradi lastnega avtomobila večkrat obišče 

domače okolje in dom. 

 

Zanimiva je tudi stopnja njihove seznanjenosti z drugimi oblikami pomoči starostnikom. Le 

intervjuvanka C je, poleg doma upokojencev navedla še dve drugi storitvi, tj. pomoč na domu 

in možnost nastanitve v zameno za pomoč. K večji seznanjenosti verjetno pripomore dejstvo, 

da prihaja iz večjega mesta, ki starostnikom ponuja več različnih storitev. Ostali trije 

intervjuvanci prihajajo s podeželja, na katerem je ponudbe veliko manj. Lahko rečemo, da 

Intervjuvanca A in B pomoč na domu prejemata po srečnem naključju, saj imata znance, ki so 

jima pomoč pripravljeni nuditi samopobudno. Druga možnost, ki še ostane, je le odhod v dom 

upokojencev in zanjo se je odločil intervjuvanec D. Iz pogovora je razvidno, da bolj zaupa 

institucionalni oskrbi, ki mu nudi več udobja: »Ne, veste, me bodo že oni tukaj poštimali. 

Lažje je tako.« Tudi svojci obeh stanovalcev doma upokojencev bolj zaupajo institucionalni 

oskrbi, saj so intervjuvanca C in D kljub poznavanju drugih oblik pomoči spodbudili k 

odhodu v dom upokojencev.  
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7.7 INTEGRIRANA SPOZNANJA TEORETIČNEGA IN EMPIRIČNEGA 

DELA IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

7.7.1 Odhod od doma 

 

Odhod od doma je za večino starostnikov težak. Pečjak (2007) pravi, da za starejšo osebo to 

predstavlja hud stres, saj se izredno težko prilagaja novim življenjskim situacijam. Svoj odhod 

od doma sta podobno opisala oba intervjuvanca, ki živita v domu upokojencev.  Pravita, da je 

bil odhod zelo težak in da dom še vedno močno pogrešata. Še posebej so bili težki začetki, ko 

sta se morala privajati na nov ritem in na nove življenjske situacije. Navajena sta bila večje 

samostojnosti, ki pa je bila kar naenkrat omejena. Tudi Ramovš (1992, v Mali, 2004) govori o 

tem, da se mora v obdobju vselitve star človek sprijazniti z vsemi stranmi novega okolja, zato 

je takšno brezkompromisno prilagajanje težaven proces v vsakem življenjskem obdobju, še 

posebej v visoki starosti. Vendar Požarnik (1981) dodaja, da se večina starejših ljudi prilagodi 

na dom že po dokaj kratkem času. Raziskave kažejo, da se po treh mesecih zelo poveča 

število tistih, ki so v domu zadovoljni, čeprav so šli vanj z odporom in strahom. Tudi 

intervjuvanca omenita, da sta se na življenje v domu navadila in sta zdaj z nastanitvijo 

zadovoljna. 

 

Intervjuvanca, ki prejemata pomoč na domu, o odhodu v dom ne razmišljata. Domače okolje 

jima predstavlja varnost, tj. nekaj, kar dobro poznata, predvsem naj bi jima življenje doma 

omogočalo več svobodne izbire. Eden od njiju bi v dom odšel le v primeru popolne 

onemoglosti, eden pa sploh ne. Odgovori so precej podobni tistim, ki sta jih v svoji raziskavi 

dobili J. Mali in L. Ovčar (2010). Intervjuvane osebe iz njune raziskave, ki še živijo v 

domačem okolju, so namreč povedale, da o odhodu v dom še ne razmišljajo in da bi tja odšle 

samo, če bi se jim poslabšalo zdravstveno stanje. Življenje v domačem okolju jim pomeni 

izjemno varnost, ki je ne želijo zamenjati z življenjem drugje. Tudi Požarnik (1989) pravi, da 

stare ljudi od bivanja v domu upokojencev še posebej odvrača izguba individualnosti in tog 

hišni red, ki jemlje občutek svobode.  
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7.7.2 Onemoglost in sprejemanje pomoči 

 

Z onemoglostjo se težko sooči tako prizadeta oseba kot njena okolica. Pri tem se spreminja 

samopodoba, ki si jo človek oblikuje s svojimi sposobnostmi in počutjem. Če življenjske 

moči upadajo polagoma, se človek lažje prilagaja novim razmeram, kot če do sprememb pride 

nenadoma (Hojnik Zupanc, 1997). Vsi intervjuvanci se zavedajo svojega pešanja in 

poudarjajo področja, na katerih so še samostojni. Stanovalca doma upokojencev večino 

vsakdanjih opravil opravita sama in z rednim gibanjem skrbita za ohranjanje telesne svežine 

in vitalnosti. Omenjata, da bi jima bilo ob popolni izgubi samostojnosti hudo, vendar to 

sprejemata kot del staranja. Nasprotno pa sta intervjuvanca, ki prejemata pomoč na domu, 

odvisnejša od pomoči in podpore pri vsakdanjih opravilih. Pomoč je dobrodošla in ju 

razbremeni, na drugi strani pa ju navdaja z občutkom nelagodja, zlasti zaradi poseganja v 

intimni prostor. Kljub temu pomoč sprejemata in sta se z njo sprijaznila. Pravita, da je to edini 

način za izboljšanje njunega počutja. Podobno razlago najdemo tudi pri Ramovšu (2003), ki 

pravi, da si človek s sprejetjem naravne nemoči pri sebi ali drugih, odpre pot k preprečevanju 

hujšega gorja in trpljenja. Hojnik Zupanc (1997) še dodaja, da se tisti, ki so se v svojem 

življenju znali vedno hitro prilagajati in jim spremembe niso povzročale čustvenih odzivov, 

znajo bolje prilagoditi tudi na tiste starostne spremembe, ki vodijo v odvisnost.  

 

7.7.3 Socialni odnosi, odnosi s pomočnikom, zaposlenimi 

 

Potreba po soljudeh je živa vse življenje, v tretjem življenjskem obdobju postane celo prva 

oziroma glavna potreba. Star človek namreč potrebuje reden osebni stik z nekom, ki ga ima za 

svojega. Za takšen temeljni odnos je dovolj že eden, ki ga starostnik čuti kot svojega in mu 

zaupa. Ta »eden« je staremu človeku zadosten most do vseh priložnostnih in stalnih stikov z 

drugimi ljudmi (Ramovš, 2003). Tudi iz intervjujev je razvidno, da so osebni stiki pomembni 

za vsakega posameznika. Intervjuvanca, ki prejemata pomoč na domu, pripovedujeta, da se je 

njun odnos s pomočnicama razvil v prijateljstvo. Intervjuvanka celo poudarja, da se obiskov 

pomočnice zelo veseli in si želi njenih obiskov. Ker jo slednja večkrat odpelje na izlete in 

obiske k znancem, ji pomaga pri ohranjanju starih in vzpostavljanju novih socialnih stikov. 

Intervjuvanec ima socialnih stikov sicer manj, saj mu to preprečuje zdravstveno stanje, 

omenja pa več stikov s svojci oziroma družino. Ravno družina je tista, pravi G. Čačinovič 



58 

 

Vogrinčič (2000), ki staremu človeku daje temeljni občutek lastne vrednosti. V podpori 

družine lahko star človek prepozna izkušnjo vezanosti, pripadnosti in spoštovanja.  

 

Intervjuvanka, ki biva v domu upokojencev, izpostavlja svojo osamljenost. Kljub temu da se s 

stanovalci dobro razume, nima nikogar, s katerim bi vzpostavila prijateljski odnos. Prav 

prijateljstvo v starosti L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) imenujeta za enega od 

temeljnih varovalnih dejavnikov pri ohranjanju zdravja, ki starostniku nadomešča socialno 

oporo pri izgubi partnerja in drugih sorodnikov. Prijateljstva prispevajo k ohranjanju 

pozitivnega pojmovanja sebe in zadovoljujejo potrebo po socialnem sprejemanju. Avtorici 

(prav tam) omenjata tudi, da je socialna mreža starostnikov, ki bivajo v domovih za starejše, 

ožja, v primerjavi s starostniki, ki bivajo doma, pogosteje doživljajo občutke osamljenosti. 

Ramovš (2001) pravi, da je eden izmed protislovij naše civilizacije ravno to, da smo v gosto 

naseljenih prostorih lahko celo bolj osamljeni kot kjerkoli drugje, še posebej se to kaže v 

domovih za stare ljudi. Oba intervjuvanca, ki bivata v domu upokojencev, oporo najdeta pri 

zaposlenih, ki imajo zelo pozitiven odnos do stanovalcev. Osebje je prijazno in pripravljeno 

upoštevati želje, zato je bivanje lažje in sta z njim zadovoljna. Podobno v svoji raziskavi 

ugotavlja tudi avtorica J. Mali (2004), v kateri stanovalci zaposlene ocenjujejo zelo pozitivno, 

tj. kot vljudne, pripravljene reševati probleme, vedno pripravljene odgovoriti na vprašanja in 

prijazne. Ramovš (2001) še dodaja, da osamljenost starih ljudi lajša skrb za cvetje, živali in 

urejanje bivalnih prostorov in ne nazadnje nagovarjanje sooskrbovancev in osebja v domu.  

 

7.7.4 Poznavanje različnih oblik storitev 

 

Starostniki imajo, kljub hitremu razvoju različnih programov za pomoč, še vedno premalo 

možnosti za nadomestno izbiro in  so o tem premalo seznanjeni. Strah, da bi postali breme 

svoji družni in pomanjkanje neinstitucionalnih rešitev, pripomore k temu, da raje izberejo 

odhod v dom upokojencev kot bivanje doma (Hvalič Touzery, 2009). Tudi odgovori 

intervjuvancev na vprašanje o seznanjenosti z drugimi oblikami pomoč starostnikom, to 

potrjujejo. Vsi intervjuvanci so poznali dom upokojencev in pomoč na domu, samo ena od 

intervjuvank  je omenila še nastanitev v zameno za pomoč. Trije od štirih intervjuvancev 

prihajajo s podeželja, na katerem je še slabša seznanjenost z različnimi možnostmi. J. Mali in 

L. Ovčar (2010) ugotavljata, da so podeželjska območja slabše pokrita s socialnovarstvenimi 
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storitvami, saj strokovna javnost pozablja na specifike starejšega kmečkega prebivalstva. To 

potrjujeta tudi odgovora intervjuvancev, ki prejemata pomoč na domu. Nobeden od njiju 

namreč pomoči ni pridobil od ustrezne socialnovarstvene ustanove, temveč od svojcev 

oziroma znancev, ki so jima pomagali poiskati ustrezni pomočnici za nudenje omenjene 

storitve. Prav tako lahko iz odgovorov razberemo, da so intervjuvanci za določeno  storitev 

samo slišali in si o njej sami ustvarili predstavo, kaj naj bi ta storitev sploh ponujala. 

Intervjuvanca, ki bivata v domu upokojencev, sta takšno obliko pomoči izbrala ravno zato, 

ker institucionalno oskrbo bolje poznata. K temu so ju še dodatno spodbudili svojci, saj 

institucionalni oskrbi bolj zaupajo. Ramovš, Ramovš in Lipar (2012) v svoji raziskavi 

ugotavljajo, da se ljudje kljub nezaželenem bivanju v ustanovi, še vedno pogosteje odločajo 

za odhod v dom upokojencev. To potrjuje domnevo, da se ljudje odločajo po tem, kako dobro 

poznajo storitev. Podobno v svoji raziskavi ugotavljata tudi J. Mali in L. Ovčar (2010). V njej 

intervjuvanci najbolj poznajo institucionalno varstvo starejših. Večina je tovrstno obliko 

pomoči poznala in niti pomislili niso na druge oblike pomoči. Odločitev za odhod so sprejeli 

sami, pogosto na predlog strokovnjakov ali svojcev.  
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8 ZAKLJUČEK 
 

 

 

Med prebiranjem različne literature sem ugotovila, da so si strokovnjaki večinoma enotni v 

prepričanju, da naj  bi star človek čim dlje bival v svojem domačem okolju.  V praksi je slika 

povsem drugačna. V veliko primerih je nastanitev v instituciji edina predlagana rešitev, saj 

življenje doma onemogočajo bodisi bivanjske razmere ali pomanjkanje časa svojcev/družine 

ali pa slaba seznanjenost z možnostmi, ki jih država poleg institucionalne oskrbe še ponuja 

onemoglim starostnikom. K temu pripomore tudi dejstvo, da je v Sloveniji institucionalno 

varstvo še vedno najbolj razvita in znana oblika pomoči.  

 

Odhod od doma za starostnika predstavlja veliko spremembo. Ne samo, da se spremeni 

njegovo okolje, popolnoma se spremeni tudi njegov način življenja, vzpostavljati mora nove 

odnose in se na sploh prilagoditi več novim situacijam. Res je, da se sodobni domovi za 

upokojence trudijo starostnikom omogočiti kar največ udobja, vendar le zadovoljevanje 

materialnih potreb ne prinese osebnega zadovoljstva in kakovostnega življenja. Tako kot v 

vseh življenjski obdobjih imajo tudi v starosti velik pomen nematerialne dobrine, še posebej 

tesni medčloveški odnosi in stiki z ljudmi, ki jih ima posameznik rad. Podobno trdi tudi 

Ramovš (2003), ki pravi, da so različni sodobni programi za kakovostno starost sicer dobri, 

vendar pa premalo pozornosti posvečajo nematerialnim socialnim potrebam starih ljudi, kot je 

na primer ustvarjanje pogojev za večjo kakovost medčloveških odnosov. Ti so namreč 

pomembni prav toliko kot hrana, vendar se veliko odgovornih in vodilnih ljudi v tovrstnih 

ustanovah ne zaveda, da je mnogo težje ustvarjati razmere za bogato medčloveško sožitje kot 

čistočo in svež vonj. Resničnost je takšna, da je danes tudi v svetovnem merilu še razmeroma 

malo znanja o tem, kateri so stvarni pogoji za izboljšanje medčloveških odnosov in še veliko 

manj ponudbe dobrih modelov in programov za to.  

 

V diplomski nalogi sem se zato osredotočila predvsem na neinstitucionalno oskrbo starejših. 

Ramovš (2003) pravi, da zadnji dve desetletji v razvitem svetu nastajajo številni novi 

programi, ki naj bi starim ljudem pomagali ohranjati relativno samostojnost v njihovem 

domačem okolju. Mednje sodita tudi pomoč in nega na domu, ki staremu človeku s široko 

paleto storitev kljub delni onemoglosti pomagata še naprej živeti v svojem domačem okolju 

(prav tam). Vendar je analiza intervjujev potrdila mojo domnevo, da so starostniki precej 

slabo seznanjeni z različnimi možnostmi oskrbe v starostni onemoglosti. Večina je dobro 
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poznala možnost bivanja v domu upokojencev, pomoč na domu  sta bolje poznala njena 

uporabnika, medtem, ko sta stanovalca doma upokojencev zanjo le slišala. Prav tako nobeden 

od intervjuvancev ni želel oziroma ne želi zapustiti svojega domačega okolja. Uporabnika 

pomoči na domu sta izpostavila predvsem strah pred izgubo samostojnosti, stanovalca doma 

upokojencev pa sta samostojnost in prilagajanje na nov način življenja imenovala kot najtežjo 

preizkušnjo po odhodu iz domačega okolja. 

 

Ugotovila sem, da pomoč na domu starostniku omogoča številne prednosti. Poleg bivanja v 

domačem oz. znanem okolju, je to tudi priložnost za druženje in vzpostavitev prijateljstva s 

pomočnikom, ki pripomore k zmanjšanju občutka osamljenosti. Intervjuvanci so velikokrat 

izpostavili samo željo po družbi oz. pogovoru, ki jo uporabnikoma pomoči na domu izpolnita 

njuni pomočnici. Vsak človek, star pa še posebej, potrebuje nekoga, ki mu pripoveduje žive 

zgodbe o svojih doživetjih, mislih, željah, strahovih, skratka o vsem in mu hkrati predstavlja 

nekoga, pred katerim se lahko nasmeji, razjoka (Ramovš, 2003). 

 

Pred koncem izpostavljam še kritičen pogled na svojo raziskavo. Z intervjuji sem želela dobiti 

kolikor je mogoče subjektivne in resnične odgovore, ki bi mi omogočili poglobljeno spoznati 

poglede intervjuvanih. Pripravljene sem imela okvirne teme in vprašanja, ki sem jih med 

pogovorom sproti dopolnjevala in prilagajala. Izkazalo se je, da intervjuvanci potrebujejo 

veliko podvprašanj, saj so pogosto odtavali in govorili o stvareh, ki za mojo raziskavo sploh 

niso imele nobenega pomena. Posledica tega je, da so bili nekateri odgovori nejasni, zato sem 

iz njih zelo težko razbrala želeno. Nekatera moja vprašanja so bila mogoče tudi nekoliko 

sugestivna, čeprav sem se temu poskušala izogniti. Prav tako bi svojo raziskavo lahko 

razširila. Bila bi bolj poglobljena, če bi vanjo vključila še svojce intervjuvanih oz. če bi 

starostnike anketirala in bi pridobila veliko večje število odgovorov. To bi mi omogočilo 

celostnejši pogled na seznanjenost starejših ljudi in njihovih svojcev z različno ponudbo 

storitev, njihove želje ter prednosti in slabosti storitev, ki jih starostniki koristijo. Kljub 

naštetemu menim, da sem z raziskavo dobila dovolj jasne odgovore na raziskovana vprašanja 

in dobila jasnejšo sliko o tem, kako si stari ljudje želijo preživeti preostanek svojega življenja. 

 

Za zaključek naj odgovorim na temeljno vprašanje svojega diplomskega dela. Potrdim lahko, 

da si stari ljudje kljub svojim omejitvam želijo ostati v domačem, znanem okolju. Na ta način 

se izognejo težavnemu prilagajanju na novo, drugačno življenje v instituciji in ostanejo 

povezani s svojimi koreninami. S pomočnikom lahko vzpostavijo nov, celo prijateljski odnos, 
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ki prinaša obojestransko zadovoljstvo in starega človeka »reši« pred občutki osamljenosti. 

Hkrati ima odlično priložnost za ohranjanje starih socialnih odnosov in vzpostavljanje novih. 
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10 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: PREPIS INTERVJUJA Z INTERVJUVANKO A 

Prepis intervjuja Kode 1. reda Kode 2. reda 

No, za začetek me zanima, koliko ste bili 

stari, ko je k vam začela hodit 

pomočnica? 

 

Koliko sem bila stara? Ja, zdaj hodi tri 

leta, jaz sem pa 86, se pravi, 83 sem bila 

stara. 

 

Kaj je bil pa glavi vzrok, da je ta gospa 

začela hodit, zakaj je v bistvu začela 

hodit? 

 

Ja, zato da sem …, ker ne morem jaz več 

…, ne morem z rokami, ne morem z 

nogami, ne morem hodit, najrajši sedim ali 

pa ležim, saj imam kar blazine tam 

(pokaže na kavč), stalno ležim največ, pa 

tako. Zato, ker nisem mogla več. 

 

Zdaj pa za to pomoč … Ste se za to 

odločili sami, ali je predlagal kdo drug, 

da bi pač ta gospa začela hodit k vam? 

 

Pa kaj pa vem … Saj še ne vem, zakaj. 

Prišla je nekajkrat k nam, potem pa je 

videla, da jaz sem težko dela, pa je rekla 

kaj bi jaz lahko k vam prišla, a ne … Sem 

bila pa jaz zadovoljna. Saj je prijazna, 

strašno! 

 

In ste se tako strinjali s tem? 

 

Ja, ja. 

 

Potem ste vi to gospo poznali in je ona 

sama predlagala, da vas začne 

obiskovat? 

 

Ja, ja, ja, je ona sama predlagala, da začne 

hodit in zdaj hodi že … Čakaj … Ja tri leta 

… 

 

Kaj pa to, recimo, kako ste se počutili 

vi, ko ste kar enkrat spoznali, da rabite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Težave z rokami 

Težave z nogami in hojo 

 

 

 

 

Onemoglost 

 

 

 

 

 

 

 

Predhodni obiski 

pomočnice 

Pomoč na domu ji 

predlagajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomočnica sama 

predlaga pomoč na domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vzroki za prejemanje 

pomoči na domu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Odločitev za pomoč na domu 
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pomoč nekoga drugega, da ne morete 

več sami opravljat stvari? 

 

Kako sem se počutila? Kar nisem mogla 

… Kar noge me niso več tako nesle, roke 

ne, nič in zanič sem, zanič. Sem ravno prej 

tam sedela. Blagor človeku, ki lahko sam. 

Pospravljam tisto komodo, pa sem že 

trikrat ven zložila kozarce, zdaj jih bom še 

v torek enkrat, pa še v sredo, da bo vsa 

kredenca pospravljena … Vzame čas, ne 

morem več tako. 

 

Potem ste se vi spoznali, da sami ne 

morete več, da rabite nekoga … 

 

Ja, nisem mogla … 

 

Kaj pa recimo tako, pri sebi, kaj glede 

na to, da niste več sami zmogli opravil, 

si recimo skuhat, ste bili kaj razočarani, 

vam je bilo hudo? 

 

Ne, ne, prav hudo ne. Se moraš kar 

sprijaznit. To prinesejo leta. Se pa zjutraj 

zdaj zmeniva midve, kaj bi ona skuhala in 

kaj bi jaz jedla, pa tisto naredi potem. 

 

Kako ste se pa navadili na to, da zdaj 

nekdo hodi k vam na dom, pa …? 

 

Ja, kar navadila sem se. In komaj čakam, 

da pride. Danes jo ni bilo, ker je zbolela in 

mi je že cel dan težko. Je rekla, da naj 

zvečer pokličem še, če bo prišla. 

 

Potem v bistvu pogrešate njeno družbo? 

 

Ja, pogrešam. Ja, ja, ja, družbo. Jaz bi tisto 

še nekako skuhala, ampak za družbo, zato 

da se malo … In gre ob pol 11 domov, ne, 

ob pol 12 domov in potem …, sem pa 

sama. Dokler ne pridejo domov, ker so 

največ gori. 

 

Potem pogrešate družbo nasploh? 

 

Ja, ja. 

 

Se vam ni bilo nič težko privadit, ste 

 

 

 

 

 

Občuti pešanje telesnih 

funkcij 

Počuti se slabo 

Pogreša samostojnost 

 

 

 

Vsakdanja opravila 

vzamejo veliko časa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejema svoje omejitve 

Sprijaznjenost  z 

omejitvami 

 

 

 

 

 

 

 

Brez težav z navajanjem 

na pomoč na domu 

Veseli se prihoda 

pomočnice 

 

 

 

 

Vesela njene družbe 

 

 

Popoldneve preživlja 

večinoma sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počutje zaradi fizičnih 

omejitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navajanje na pomoč na 

domu 

 

 

 

 

 
Odnos s pomočnico 

 

 
Družabno življenje 
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veseli da pride? 

 

Ja, vesela sem, da je prišla. Vešda, pa še 

kako. 

 

Lahko rečete, da ste vi s to pomočjo 

zadovoljni? 

 

Sem zadovoljna, joj, pa še kako. Samo bog 

da je … Danes jo ni bilo, pa je zmeraj, 

danes je pa zbolela in sem sama. Jo moram 

poklicat zvečer, če bo jutri prišla. Kar 

manjka družba. Hočem jaz to, da pride. 

 

Veste, kaj me še zanima? Kje vidite 

prednosti oziroma kaj je zdaj boljše, ko 

vam pomaga ta gospa? 

 

Veš kako je … Jaz sem kar bolj 

razbremenjena sem, veš? Da pride in se 

lepo pomeniva, samo dopoldne, potem 

greva malo …Včasih greva v N, pa greva 

k M, v P k eni, ki so bili včasih tišlerji … 

Veš, tista hiša? Pa greva, kam še? V S, k 

F, na vse strani greva, tako da sem malo 

tam ... okoli. 

 

Potem vam je najbolj všeč to, da vas 

pelje kam na obisk? 

 

Na obisk grem, potem gre pa ona po 

trgovinah, jaz pa tam sedim, pa se 

pogovarjam, potem pa pride, pa grem 

domov. Potem sem pa doma. 

 

Še kaj mogoče? Še kakšna pozitivna 

stvar? 

 

Ja, ja. Kaj mi je še všeč? Zato ker je tako 

odkrita, vse pove, ni nič hinavska in nič 

čez nobenega nič ne reče, samo pomeniva 

se tako kaj. 

 

 Se pač dobro razumeta in … 

 

Razumeva se strašno. Jo, vešda …, tako se 

razumeva, da se ne moreva bolj. 

 

No, to je pa lepo slišat. Kaj pa mogoče, 

je kakšna stvar, ki vam pa pri tem ni 

 

 

Veselje zaradi obiskov 

pomočnice 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo z obiski 

 

 

Pomanjkanje družbe 

Želja po družbi 

 

 

 

 

 

 

 

Občutek 

razbremenjenosti 

 

Pogovor, druženje 

 

 

 

Odhodi na izlete, obiske 

 

 

 

 

 

 

Odhod po opravkih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro se razumeta 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo s pomočjo na 

domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družabno življenje 
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všeč? Bi kaj spremenili? 

 

Nič, nimam kaj reči. Se lepo zmeniva in 

greva tja in tja, danes tja, jutri tja in tako 

greva. 

 

 Potem vas nič ne moti in ne bi nič 

spremenili … Zdaj ste mi v bistvu že 

sami povedali, da se s svojo pomočnico 

zelo dobro razumeta … 

 

Ja, ja, strašno se razumeva, tudi se nisva še 

sporekli, edino enkrat sva se malo 

sporekli. Ampak to ni nič … 

 

Ja, mnenja se krešejo … Vi tako mislite, 

ona tako … To je čisto razumljivo. 

 

Ja, ja. 

 

To sem še hotela reči … Vidve sta 

prijateljici že od prej, sta se že prej 

družile ali je to šele zdaj? 

 

Ne, ne, to šele zdaj. Tri leta hodi k meni. 

 

Prej sta bili samo znanki? 

 

Znanki ja. Poznala sem jo, potem je pa 

prišla k nam, je ena druga (pomočnica) 

prej bila pri meni, potem je pa ona prišla, 

je pa rekla, bom pa jaz tukaj, pojdi pa ti 

kam drugam, ker prejšnja ni mogla vsak 

dan k meni. 

 

Potem ste vi že prej imeli eno drugo 

gospo, ki vam je pomagala? 

 

A: Že prej sem jo imela. 

 

Kako je bilo pa s tisto pomočnico? Sta 

bili tudi tako dobri prijateljici? 

 

Tudi, tudi. Z obema smo bile prijateljice. 

 

Zakaj pa ste potem zamenjali? 

 

A: Ja, prejšnja bi še rada hodila, samo ni 

bila tako, da bi bila kar cele dopoldneve. 

Ona je šla še domov …, ima še doma dva 

 

 

Brez želje po kakršnikoli 

spremembi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro se razumeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijateljstvo od kar 

prejema pomoč na domu 

 

 

 

Znanki od prej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč na domu 

prejemala že prej 

 

 

 

 

Prijateljski odnos tudi s 

predhodno pomočnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo s pomočjo na 

domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos s pomočnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odločitev za pomoč na domu 
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otroka. Ni bila tako, kakor ta. Ta je bolj 

fraj. 

 

Ta gospa, ki zdaj k vam hodi, je 

upokojenka? 

 

Ja, ja, je že upokojenka, seveda je. Prejšnja 

je bila pa mlajša, je imela še mlajše otroke. 

 

Zdaj me še zanima, pri katerih 

opravilih vam pomaga? 

 

Pri katerih opravilih mi pomaga meni? Če 

se kopamo, mi pomaga, ker ne morem 

sama v banjo … Če imaš banjo, ni dobro. 

Boljši je tuš. Joj, pa grem komaj iz banje 

ven in težko, mi mora pomagat potem in 

vse mi pomaga zdaj. Pa pri oblačenju mi 

pomaga, nogavice pa vse tisto, tisto mi vse 

pomaga. Pa kuha … 

 

Pa verjetno vam tudi pospravi kaj? 

 

Ja, ja, tudi pospravi. Sobo pospravi, mojo, 

posteljo pospravi, pa pomete vse, pa 

pobriše, pa s sesalcem pobere tukaj po 

sobi, tako, no, da sem kar zadovoljna, res. 

Zakaj danes je pa zbolela, nikdar še ni 

zbolela … 

 

Kaj pa v kakšno trgovino? 

 

V trgovino gre pa ona. Vse se prej 

zmeniva, kaj bo ona kupila, pa tisto, pa gre 

še tukaj v trgovino, preden pride sem in mi 

prinese. 

 

Prej ste omenili, da vam je pri njenem 

delu vse všeč in ni nobene stvari, ki bi jo 

spremenili … 

 

Ne, ne. Zadnjič je rekla, da bo skuhala 

enolončnico, pa sem rekla, da naj naredi še 

palačinke, pa jih je … 

 

Torej želite reči, da ji ni nič odveč … 

 

Ne, ne, če rečem tako, potem nikoli ne 

reče ne. 

 

Zamenjava pomočnice 

zaradi pomanjkanja 

njenega časa 

 

 

 

 

 

Zdajšnja pomočnica 

upokojenka 

 

 

 

 

 

Pomoč pri osebni higieni 

 

 

 

 

Pomoč pri oblačenju 

 

Pripravljanje obrokov 

 

 

 

 

 

Hišna opravila 
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Kaj pa recimo to, ko ste rekli, da vam 

pomaga pri oblačenju, pa kopanju, 

skratka pri tem, da za vaše osebne 

stvari skrbi neka druga oseba, kako se 

ob tem počutite? 

 

Ja, nič mi ni …, ja neprijetno mi je, ker se 

morem vse sleči, pa moram biti taka kot 

Eva (smeh) no in tisto mi ni všeč, samo, 

kaj pa hočem. Moram, če hočem biti dobro 

umita. Jaz bi raje videla, da bi bil tuš. 

Ampak odmisliš in tako mora bit. Kaj 

hočemo. 

 

Kaj pa to recimo, ko ste se začeli 

zavedat, da vas vse boli, da ne zmorete 

sami, a vam je bila predlagana še 

kakšna druga oblika pomoči, na primer 

da bi šli v dom? 

 

Ne. Pa tudi jaz ne maram. 

 

Aha, tudi vi ne želite iti. 

 

Ne, ne, ne bi šla. 

 

Zakaj pa recimo ne bi želeli oditi v dom 

upokojencev? 

 

Zato, ker je najboljše biti doma. Pa doma 

delaš kar želiš, pa se usedeš, ali se uležeš, 

ali greš ven, ali greš noter, pa se oblečeš 

kar želiš, pa … Tako je, jaz sem to 

zadovoljna kar je …, kar hočem jaz. 

 

Vam je to najbolj pomembno, da imate 

svobodo, da počnete kar želite sami? 

 

Ja, ja, ja … 

 

Potem niste nikoli razmišljali o tem? 

 

Ne, nikoli, sploh ne bi šla…sem kar 

najbolj zadovoljna tam kjer sem, doma. Pa 

grem malo gori, na večerjo, pa je. 

 

Ja, kaj naj rečem? Se vam najlepše 

zahvaljujem, da ste odgovarjali, in da 

ste si vzeli čas … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprijetno zaradi pomoči 

pri osebni higieni 

 

 

 

Sprijaznjenost s pomočjo 

pri osebni higieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni predlagana nobena 

druga oblika pomoči 

 

 

 

Ne želi v dom 

upokojencev 

 

 

 

 

Domače okolje je 

najboljše 

 

Domače okolje omogoča 

svobodno izbiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne razmišlja o odhodu v 

dom upokojencev 

 

 

 

 

 

 

 

Počutje ob poseganju v 

intimni prostor 
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oblikami pomoči 
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Ja, jaz rada vidim, da kdo pride … 

 

 

 

 

 

PRILOGA 2: PREPIS INTERVJUJA Z INTERVJUVANCEM B 

 
 

Prepis intervjuja Kode 1. reda Kode 2. reda 

Za začetek me zanima, kako poteka vaš 

dan? 

 

No, jaz takole, dopoldne sem v bistvu …, 

no počakam kar v postelji, da pride 

pomočnica, to je v ponedeljek, sredo in v 

petek. No, potem pa tukaj urediva noge, 

tam ima škatlo, tole previje, pa meni tole 

nogavico obuje … Tudi jih imam 

pripravljene, ker se ne morem sam. 

Sezujem se, vse, tako, da s palico, zato 

imam eno palico pa berglo tukaj, eno pa 

tam. Če mi pade na tla, jaz ne morem sam 

pobrat. M (sin) gre že zjutraj ob šestih v 

službo, ima še živino, zakuri v štedilniku, 

centralno, da je toplo. Dopoldne pa še od 

hčere moža ali pa sin, nekdo pride, imajo 

urejeno, da prav tista, ki mene neguje pride 

… Je upokojena porodničarka, višja 

medicinska sestra … 

 

Vam pride pač pomagat … 

 

Ja, pač po potrebi … Nohte poreže, noge 

uredit kar naprej. Takole ne. Pa tudi za 

kopanje, tudi nog, ne … Ker noge imam 

luskaste. Enkrat se mi je koža od pod kolen 

že oluščila, kar snela. Šest tednov sem 

tukaj v postelji ležal. Nisem mogel nič na 

noge. 

Zdaj pa tole mi odnese, tole imam pa kisik, 

separator, se pravi, na Golniku sem ga 

dobil, jaz spadam pod bolnik oskrba 

oziroma pod bolniško oskrbo … 

 

Torej vam to pripada? 

 

Ne pripada, to je prošnja, dana iz strani 

Golnika na zdravstveno, da so mi dodelili 

ta separator. To so pa aparati, ravno tako 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč pri zdravstveni 

negi 

 

 

 

 

 

Težave s hojo 

Težave z gibanjem 

 

 

Sorodniki ga vsak dan 

obiskujejo 

 

 

Pomočnica je upokojena 

višja medicinska sestra 

 

 

 

 

Pomoč pri osebni higieni 
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kot ima Labor podjetje … Ker to je od 

Laborja sposojeno. Tako da …, zdaj mi 

mora vseeno vsak dan vodo zamenjat, 

tedensko filtre, pa tako. No, potem pa tudi 

tole imam stalno (pokaže na cevko v nosu) 

na določeni stopnji, na dva imam jaz. Zdaj 

pa takole, par minut še, pol ure pa že težko 

brez kisika… Tako da, dopoldne si tam 

zajtrk pripravim, tablete pa tole … 

 

Aha, to si sami pripravljate? 

 

Ja, ja. Dokler so dane take možnosti, da si 

sam pripravim, in tablete poznam, koliko 

ob kateri uri, pa tole ... Ti sprašuješ 

verjetno glede doma, a ne? V dom se dajo 

tisti pacienti, bolniki, ki jim v glavnem 

razum ne deluje več. Sploh ne dojemajo. 

Roke kolikor toliko, ampak sami za sebe 

ne vejo, dobesedno. No, meni pa. Si torej 

zajtrk pripravim, M pa skuha. To je kavo s 

projo, pa mleko, no pa še tableti, no, potem 

sem pa v kuhinji, ker imam za odvajanje 

vode tableto, blizu tamle je pa stranišče. 

Potem ob enajstih in petnajst mi pripeljejo 

iz šole kosilo, topel obrok. No, vidiš, 

dokler so taki pogoji, možnosti, no od tam 

mi topel obrok pripeljejo, pa ne samo meni 

… Jih je veliko po občini. Otroci so se 

odselili, žene pomrle in takole vsi nimajo 

možnosti, da bi sami kuhali. Zdaj pa, 

dokler je tale možnost, če pa slučajno, da si 

kaj zlomim, padem, potem bo pa kar treba 

v dom. Ker sam ne bom mogel več. 

 

Potem je ta negovalka prišla zato, ker je 

predlaga zdravnik ali kako drugače? 

 

Ne, ne, ne. Hčerina prijateljica je to, 

soseda, njen (hčerin) mož je bratranec in je 

upokojena in je tudi starše hčerinega moža, 

ata in mamo, rihtala. Tako da tudi stol za 

kopanje, ki ga imam, je njihov, so ga 

posodili. Je pa mami hčerinega moža pešal 

spomin, ni vedela za sebe … To je pa 

strašansko hudo. Jaz vem za sebe, vse 

čutim, eno, drugo, fiziološko potrebo po 

hrani in tako naprej, vse. To je vse 

povezano. Pa najcenejše je (misli na 

oskrbo v domačem okolju). Dokler so dane 
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možnosti, predpogoj pa je, da ima človek 

razum za svoja leta. Težko je … Zdaj pa, 

če tisti človek, kateri je zrasel v tisti hiši, 

ve za vsak korak, vsak predmet, točno po 

korakih, tudi če ne vidi, če je tema. In iz 

tega se da potem veliko naredit. Tako, ko 

premišljam v življenju, kaj vse in kako sem 

bil, in takole si človek zapomni vsako 

najmanjšo stvar v življenju. In imam vse 

vnaprej pripravljeno, na točno določenih 

mestih in vem potem, kje in kdaj naj 

vzamem tablete, pa prižgem radio, pa luč 

… V domu je pa čisto drugo okolje. Se 

težko znajdeš … 

 

Aha, aha … Zdaj me pa zanima, če se 

vam je bilo težko privaditi, da vam 

negovalka pomaga oziroma da zdaj 

nekdo hodi k vam na dom? 

 

Ne. Poslušaj, tako je bilo. Ker je žena pred 

enim letom je bila tudi zelo bolna, večkrat, 

tudi pred sedmimi leti je bila na operaciji 

za srce in smo bili stalno v kontaktu, je bila 

najina prijateljica in jo je začela pa ona 

negovat. Je prišla zjutraj ob 8. uri, pa jo je, 

da je zajtrkovala, pa na stranišče s hoduljo, 

pa vse, kar je bilo treba … In jaz sem bil 

skozi zraven in sem tudi kaj pomagal. 

 

Koliko časa pa negovalka hodi prav k 

vam? 

 

No, bom povedal. Zdaj zame skrbi kar je 

umrla žena. To je 3 mesece. Prej sem ji še 

jaz pomagal (negovalki), saj sva si z ženo 

prej dosti tudi eden drugemu pomagala. 

Tudi umivat, pa tole. Zdaj, ko je nazadnje 

pa toliko oslabela … Jaz sem mislil, da si 

bo še opomogla, nisem verjel, da bo umrla, 

je pa začela hodit sem. Zame skrbi pa zdaj, 

en mesec … Žena je pa lani novembra 

umrla. 

 

Kako se pa počutite ob tem, da za vas 

skrbi še nekdo drug in ne vi sami? 

 

Ja, kako se počutim … Moraš kar sprejet 

to.  Na začetku je težko, ker nisi navajen, 

da te še kdo razen žene vidi brez vsega 
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(smeh), potem je pa vsakič lažje … Potem 

enkrat ti pa že vseeno postane … Saj ene 

stvari še sam. Dokler bom lahko, bom to 

sam počel … To moraš kar odmislit, tako 

je … 

 

Potem vam je to uredila vaša hči? 

 

Ja, hči je njena prijateljica in ne za plačat. 

Ona to prostovoljno dela. To je samo za 

prijatelje, za sorodnike, no. 

 

Potem jo vi poznate že od prej? 

 

Ja, seveda. Saj je 11 let mlajša od mene. 

Jaz jo tudi od prej poznam, od otroštva in ji 

zaupam. Tudi prej, ko je skrbela za ženo. 

Pa še kakšno smo rekli in tako ... Sicer 

preoblačim se lahko še vse sam … Pižamo, 

spodnje hlače in to. Otroci pravijo, da 

dokler lahko oni pomagajo, pa sam se še 

lahko, naj bom kar doma. Pa tudi 

negovalka pride … Jaz sem zadovoljen s 

tem, kar je. In dokler je moj razum tak, da 

se še vsega zavedam. Ko pa enkratne bo 

več tako, potem bo pa treba iti. 

 

Ste s tako pomočjo zadovoljni? 

 

Ja, ja, sem zadovoljen. Ni tako, kot če bi si 

lahko vse sam, ampak to sprejmem. Sem 

pripravljen na vse. 

 

Se pravi, da ste pripravljeni iti tudi v 

dom? 

 

Ja, zavedam se, da bo enkrat treba. Takrat 

bom pač šel … Nerad, nerad, ampak tako 

je … 

 

No, z vprašanji sva na koncu. Najlepša 

hvala za vaše sodelovanje. 
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PRILOGA 3: PREPIS INTERVJUJA Z INTERVJUVANKO C 

 

 

Prepis intervjuja Kode 1. reda Kode 2. reda 

Zdaj me za začetek zanima koliko ste 

bili stari, ko ste prišli v dom? 

 

Jaz sem zdaj že kar dve leti … Zdaj sem pa 

82 bila stara … 

 

Se pravi, ste bili 80 stari, ko ste prišli v 

dom? 

 

Ja, ja, okroglo 80 sem bila, ja, ko sem od 

tukaj v Ljubljano šla (misli na praznovanje 

rojstnega dne). 

 

Kaj je bil pa glavni vzrok, da ste prišli v 

dom? 

 

Bila sem pa jaz v bolnici, v Petru Držaju, 

ker sem tako večkrat padla, ne … Pa me je 

nekaj zanašalo in potem so ugotovili, da 

imam premalo soli v krvi. Zaradi tega in 

sem bila potem 14 dni v bolnici Petra 

Držaja, zaradi tega … Sem imela čisto, 

čisto na nuli sem bila s krvjo, mislim s 

soljo. In sem tam dobivala 10 dni infuzije 

in 14 dni sem bila notri in potem, seveda, 

tam zdravnik me je vprašal, kdo je pri meni 

doma, kako sem, kako živim, vse. Sem 

povedala, da sama, res sama in potem so 

dve hčerke moje, pravzaprav je bila ena 

hčerka moja skozi z njim v kontaktu in je 

njej tudi rekel tisti zdravnik, da ni dobro, 

da je vaša mati sama doma. Lahko ji kaj 

takole pride. Jaz sem tudi enkrat v kuhinji 

pri meni doma …, iz mize sem nekaj nesla 

s štedilnika si in sem padla skupaj … 

 

Aha, kar zmanjkalo vas je? 

 

Ne, ne, da me je zmanjkalo, ampak 

prehitro sem se nekako obrnila, pa padla 

sem. Nisem pravega ravnotežja imela. To 

se je dogajalo z mano in sem bila v bolnici 

in to in je bilo povedano, da ni dobro, da 

sem sama. In potem hčerke so prijele na to 

in so mi dobile mesto tukaj. Drugače sem 
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pa jaz še skozi vse se sama tukaj rihtam, 

vse sama delam za sebe, vse, edino kar 

hodim jest, pa kar mi perejo … 

 

Aha, aha, ste malo razbremenjeni. 

 

Ja, ja, tukaj nimam kaj, ne morem … 

 

V bistvu je potem zdravnik predlagal, 

da rabite neko pomoč dodatno, potem so 

pa hčerke predlagale, da greste vi v dom 

… 

 

Tako, tako. Saj nisem rada šla, ampak 

morala sem. Enkrat bi tako ali tako morala. 

Jaz sem izpolnila zdaj 82 … Seveda, jaz 

sem zdaj še, ampak že od tistega časa, kar 

sem tukaj, že vidim in čutim, da sem na 

slabšem. Vsako leto je slabše. 

 

Kako ste se pa vi počutili ob tem, ko ste 

spoznali, da pa morate v dom? 

 

To me pa raje ne vprašajte. Še zdaj se 

zjočem. To je pa hudo, hudo. Za mene je 

hudo. Jaz sem imela svoje stanovanje, 

dvopapol sobno stanovanje. Zato sem 

prosila, da bi imela svojo sobo pa balkon 

(v domu) že takoj od začetka, pa mi je 

rekla socialna delavka, kakor bo možnost, 

vam bomo dali, drugače sem bila pa prej z 

eno v sobi. Ampak to je tista gospa …, 

meni nič …, je bila fajn, res uboga je, jaz 

se vse…meni se vse smilijo, ko vidim, in 

ravno danes smo bile tukaj, da sem jo po 

hodniku malo vozila z vozičkom, ker je 

bila na vozičku … 

 

Ja, ja, je kar drugače, ko ima človek en 

svoj prostor, da se umakne… 

 

Po eni strani ja, po eni strani pa tudi kar 

dolgčas pride… 

 

Ja, ja, rabite družbo … 

 

Ja, ker jaz, ko sem bila doma, sem se 

zjutraj zajtrk naredila po svoje, sem si 

pospravila, ker sem bila navajena, pa sem 

se zrihtala, pa sem imela mesečno karto, pa 
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sem hodila … Še tukaj imam spomin, karta 

mi je še ostala (smeh). Ja, to sem imela 

karto, pa sem se usedla na avtobus za v eno 

smer, pa sem se presedla na drugega … Pa 

sem se po Ljubljani vozila. Nisem bila tako 

omejena … 

 

Kako ste se pa recimo počutili, ko ste 

spoznali, da potrebujete pomoč, pač pri 

teh vsakdanjih opravilih? 

 

Tukaj, ko sem notri prišla, takoj je bila 

socialna delavka in direktorica … Imam 

skozi kontakte z njimi, se razumemo, me 

poznajo. Tukaj je meni zelo všeč, kar se 

teh stvari tiče in zunaj, okolica … Danes 

sem hodila 5 minut manj kot eno uro, 

ampak s palico. 

 

Ja, no, ja, pa s palico, ampak vseeno, 

hodili pa ste. 

 

Ampak se mi lepo vidi, da hodim in skozi 

tako, počasi, tukaj vse okoli ... 

 

In potem imate verjetno tudi več 

kondicije in energije … 

 

Ja, ja, to se sama toliko dajem moč, da se 

spodbujam. Kolikor lahko, ker bo čas, ko 

vem, da ne bom mogla več, ampak dokler 

pa le lahko, se nočem zapustit. 

 

Ja, ja, no, zdaj v bistvu mene pa to bolj 

zanima, kako ste se počutili, ko, ne vem, 

ko spoznate, da ne morete več tako 

opravljati stvari kot nekoč … Recimo, 

ko ste mi prej povedali, da ste prijeli 

krožnik, pa ste ga želeli prestaviti, pa ste 

padli? 

 

To sem jaz težko sprejela. Ker doma sem 

skozi še sama kuhala, pekla, v trgovino, 

prinesla si sama, na trg sem hodila, po 

trgovinah še skozi, potem ko je pa to prišlo 

… Hudo mi je bilo … Še zdaj se zjočem. 

Edino si jaz zdaj mislim, ta kotiček (soba) 

je zdaj moj, v svoji sobici sem, imam tisto 

tam nekje kot pri meni doma dnevna soba. 

Jaz sem imela dvoinpol sobno stanovanje 
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in res … Pa všeč mi je tukaj osebje, lepo 

so me sprejeli,vsi lepo in še do danes gre 

tako ves čas. To me malo drži pokonci. 

 

No, to je lepo slišat. 

 

 Ja, ja, drugače je pa hudo. Svoj dom … 

Sem pa prodat morala, ker penzije nisem 

imela dovolj za tukaj, sem pa prodala, od 

moža polovico premoženja so dobili otroci, 

ostalo pa sem jaz dobila, tako da imam jaz 

zdaj tisto svoje na banki in vzamem od tam 

za stroške in za sproti kaj za porabit. 

Zmeraj moram misliti na to, da ne zmanjka 

za tukaj. 

 

Pa ste se zelo težko navadili na življenje 

v domu ali se mogoče še vedno navajate? 

 

Jaz vse tukaj zdaj razumem, vse mi je všeč, 

ampak dom svoj je pa nepozaben, 

nepozaben … Kolikokrat se še zdaj 

izjočem … 

 

Ja, ja, razumem. Ampak potem človek 

to sprejme in se poskuša navaditi 

oziroma prilagoditi po svojih močeh … 

 

Ja, ja, pa tako da imam vsaj eno kolegico, 

da bi tukaj rabila … M (prijateljica v 

domu), saj ona je v redu, ampak ona je tudi 

po svoje reva, ima svoje težave. Potem pa 

ona začne včasih to svoje govoriti, pa ji 

rečem, M, nehajmo s tem … Sem rekla, 

veste, meni tudi ni vseeno, če bomo samo 

take stvari govorile, bova obe jokali… Jaz 

to rada ne poslušam. Zakaj? Zato, ker meni 

je že tako hudo, potem pa še takole ti 

govoriš, še dodatno … Sem rekla, pustiva 

to. Zdaj kar je, je. 

 

Torej, rekli ste, da ste z bivanjem v 

domu zadovoljni, zdaj me pa zanima, ali 

mogoče vidite kakšne prednosti ali pa 

pomanjkljivosti domske oskrbe? Katere 

so recimo pozitivne stvari bivanja v 

domu? Kaj vam je všeč? 

 

Všeč mi je vse. Vsake toliko časa imamo 

kakšne prireditve spodaj, pa spomin 
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imamo, lahko hodimo na spomin. So tiste 

vaje pa tako … Te stvari. Drugače pa 

hrana, zajtrk, kosilo večerja … Enkrat je 

malo boljše, enkrat malo slabše. Kot doma 

… Eni začnejo pa jamrat, pa to. Saj tudi 

doma zmeraj nismo samo dobro jedli. In 

jaz sem zadovoljna, kakor je. 

 

Je mogoče pa kakšna stvar, ki bi jo 

spremenili ali pa vam ni všeč tukaj? 

 

Jaz edino, če meni slučajno ne odgovarja 

kakšna stvar, vprašam, imate kakšno juhico 

iz kuhinje, pa mi spremenijo … Ni 

problema. Mene imajo vsi radi. 

 

Aha, lepo, lepo … Potem pravite, da se z 

osebjem tudi dobro razumete … 

 

Ja, jaz se z osebjem, vse, z direktorico, 

socialno, vse, vse … Direktorice se najbolj 

dobro spomnim prvo leto, ko sem tukaj 

prišla, smo imeli eno, nekaj je bilo, ena 

prireditev. Nas je bilo polno spodaj, ko je 

stopila na sredino, pa je rekla, zdaj tukaj ne 

bomo govorili, ti si od tam, ti si od tam, ti 

si to, ti si to, pa tako, ampak tukaj smo vsi 

ena družina … In to je res … In to mi je 

všeč. In jaz tukaj ravno tako rečem, če se s 

katero pogovarjam. Ker tukaj imamo čisto 

vsi svoje težave. Vsak ima nekaj. Ampak 

smo pa vsi tukaj, zato se moramo razumet 

eden z drugim. So pa tudi dementni tukaj, 

ampak z njimi se je pa težko pogovarjat. 

Saj jaz jih spoštujem, ampak je res težko. 

Jaz bi pa imela rada prijateljico tukaj, pa je 

nimam. 

 

Ja, ja, ker so tukaj ljudje s takšnimi in 

drugačnimi težavami in potem človek 

nima nekoga, ki mu bi bil v pravo oporo 

… 

 

Ja, ja, jaz edino kar imam, imam M 

(prijateljica). Ampak njo tudi velikokrat 

doli tišči in veliko jamra, pa govori, pa to, 

pa sem rekla, M, ne bo nič boljše, če boš ti 

tukaj na slabe stvari mislila, pa to. Dajva se 

kaj lepšega pogovarjat, dajva ob strani 

puščat tole. Jaz take stvari kar poskušam 

Družabne igre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi populacije težko 

sklepa nova poznanstva 

 

Želi si prijateljice za 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoje težave poskuša 

odmisliti 
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dat na stran, mislit na lepe stvari … 

 

Ja, ja, razumem, da se potem lahko 

počutite malo boljše. 

 

Ja, ampak, rada pa vidim, da pa pride. 

Kavico da popijeva skupaj opoldne. 

 

Kaj pa, ko so se začeli pogovarjat za v 

dom, a so vam predlagali še kakšno 

drugo možnost, recimo da bi imeli 

pomoč na domu? 

 

To sem jaz sama si mislila, ampak so to 

hčerke takrat prijele in so dobile mesto (v 

domu) in sem šla. 

 

Pa niste nič omenili sami te možnosti? 

 

Jaz sem že velikokrat rekla, ampak one so 

to se bale, da ne bo z mano kaj narobe in 

one, ko so dobile mesto, v dom. Ampak jaz 

sem že velikokrat rekla, še prej, jaz hočem 

bit v svojem stanovanju in tud v svojem 

stanovanju bi umrla in to mi ves čas je v 

mislih. 

 

Se pravi, da so bile hčerke seznanjene s 

to možnostjo? 

 

Ja, ja, ampak one so se tako bolj bale, ne 

vem, ali kaj, sama ne vem. Jaz bi bila rajši 

doma, pa dobila tudi eno socialno, ki bi 

hodila k meni, pa bi bila doma. To sem jaz 

mislila, ampak nisem dosegla. Ali bi pa 

eno sobo oddala, tudi bi lahko to naredila. 

Jaz bi rabila samo eno sobo pa kuhinjo, da 

vem, da sem doma. Pa balkon. To meni 

zelo, zelo pomeni, da imam tukaj 

balkonček … Sem prosila direktorico. 

 

Ja, ja, da malo spominja, da je bolj 

domače … 

 

Tako je, saj mislim, da mi bodo dovolili. 

 

Ja, jaz sem zdaj z vprašanji prišla do 

konca in se vam najlepše zahvaljujem za 

sodelovanje. 

Misli na lepe stvari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želela je pomoč na domu 

 

 

 

 

 

 

Hčerke bolj zaupajo 

domski oskrbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hčerke seznanjene z 

drugimi oblikami pomoči 

 

Sama predlaga druge 

oblike pomoči 

 

Predlaga oddajanje sobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznanjenost z drugimi 

oblikami pomoči 
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PRILOGA 4: PREPIS INTERVJUJA Z INTERVJUVNCEM D 

Prepis intervjuja Kode 1. reda Kode 2. reda 

Zanima me, koliko časa sta vidva tukaj 

v domu? 

 

Midva … Žena je en mesec manj, ona je 

zdaj tri mesece, jaz pa sem potem … Ja, 

štiri mesece. Ja, ona je bila prej dva 

meseca skoraj v bolnici. 

 

Aha, aha, potem v bistvu nista tako 

dolgo tukaj. Zdaj sta čisto na novo. 

 

Ne, ne … Midva sva morala iti zaradi 

tega, ker imava stanovanje na G, hišico, 

ker sva pa sama, hčerka je v L, in bolna 

sva pa zdaj oba. Žena je v 89., jaz sem pa 

dve leti mlajši in zdaj žena je bila dva 

meseca v bolnici in potem je hčerka že 

tukaj uredila, tudi posteljnino pa vse je 

dala svoje … Pač je rekla, zdaj jaz imam 

težave s hrbtenico, vse ne, hodit in to, pa 

sem šel hodit, ker ko enkrat ne bom mogel 

več, mi bo zelo hudo. Zdaj pa gibljem se, 

skopava se, imava toplo vodo, potem 

počistijo nama, če žena ne more, hrana je 

…Tudi lačni nismo, ne … Pa če je kakšna 

potreba, če kaj rabiš, tudi oni dajo … 

 

Dobite brez težav … 

 

Ja, nič nobene stvari ni problem dobit. 

Zdaj midva sva še toliko, da ne močiva, 

nobene stvari, se to ne preoblačiva, zato je 

zelo veliko, ne … Dokler se sam umivaš, 

obrišeš, pa ne zato, da te ne bi … Človek 

je pač bolj občutljiv, ne vem zakaj. Saj se 

nag rodiš, ampak je vseeno kar neprijetno. 

Ampak midva se še sama lahko. To je zelo 

veliko. Sicer sem jaz že kot otrok bil 

invalid. Jaz s hrbtenico ne morem nič, je 

prizadeta. 64 let sva že poročena, ko sva se 

poročila, nič nisva imela. Zdaj imava vse, 

a ne … Ja, pravzaprav je tako, veste … 

Pravijo, ja v dom, v dom. Jaz verjamem, 

da ni tako kot doma, ampak če pa doma se 

pa ti ne moreš, so pa ti domovi, ta na 

primer kakor je ta, je mir, če prosiš, 

pokličeš, so takoj tukaj, noč in dan je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Doma sta živela sama 

Oba sta bolna 

 

Žena dva meseca v 

bolnici 

 
 

Težave s hrbtenico 

Težko hodi 

Poskuša se veliko gibati 

Samostojno gibanje mu 

veliko pomeni 

Popolno onemoglost bi 

težko sprejel 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni brez težav 

ugodijo prošnjam 

 

 

Sam skrbi za osebno 

higieno 

Neprijetno ob misli na 

nesamostojnost pri os. 

higieni 

Samostojnost mu veliko 

pomeni 

 

 

 

 

 

 

Osebje vedno na 

razpolago 

Mir 

Kakršnakoli pomoč 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odločitev za odhod v dom 

Vzroki za odhod v dom 

 

Vzroki za odhod v dom 

 

 

 

Vzroki za odhod v dom 

 

 

Samostojnost 

 

Počutje zaradi fizičnih 

omejitev 
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nekdo. Zdaj v G (tam, kjer sta živela prej) 

gori sva bila bolj v gozdu in jaz sem samo 

z enim ušesom bolj spal. Zdaj sva pa oba 

bolj zbolela, imava težave s hrbtenico, 

oba, je pa tako … Saj drugih težav niti 

nimava … 

 

Potem se oba predvsem težje gibata, a 

ne? 

 

Ja, ja … Drugače pa jeva vse, nimava 

kakšne sladkorne, pa sama si tudi vse 

porihtava. Je pa res, da ni tako kot doma. 

Midva imava na G hišico, vrt velik, 

drugače pa varčevala sva za dom, ker ona 

ima polno, jaz imam tudi polno pokojnino, 

tako da sva zdaj tukaj. Imava pa na G vse 

lepo urejeno. Imava vsak svojo spalnico 

tam, potem imava dnevno sobo, velik 

kamin, potem tudi štedilnik, pa osem 

radiatorjev greje, potem sva si naredila 

drvarnico, noter imava zdaj drva, ker nisva 

vedela, da bova že šla sem. No, in potem, 

ko je bilo že domenjeno, jaz sem bil, ker 

doma nisem mogel nič. Ne skuhat, ne nič. 

In potem je še žena prišla iz bolnice sem. 

Drugače pa tukaj še čistiva sama, 

kopalnico, vse, tole (pokaže sobo) nama 

pa oni vsak dan počistijo. Dokler lahko, 

imava lahko, ker nama nič ne, če kaj 

vprašava, če smeva to pa to, pa ni nobenih 

težav. 

 

Ste se vi sami odločili, da boste šli v dom 

ali je kdo drug dal to pobudo? 

 

Ne, hčerka je uredila. Ja, zato, ker je bilo 

treba … Veste kako, midva sva imela tam 

stanovanje stalno in potem imava tudi 

avto. Za avto sva tudi sem, zato ker ne 

moreva hoditi, jaz sem pa voznik kar še 

dober, za tukaj, za lokalno, ampak drugače 

je bilo treba prepisat razne stvari, naslove, 

trajnike, v banki je bilo treba vse uredit in 

potem … Midva sva že prej varčevala, 

nisva vsega zapravila za hišo, za v dom. 

 

Kako pa ste se potem počutili ob 

spoznanju, da morate zdaj pa v dom? 

Pač zapustit hišo in oditi v dom? 

vedno na dosegu 
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Varčevala za  v dom 

upokojencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sama skrbita za čiščenje 

prostorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivanje v domu 

upokojencev uredila 

hčerka 

 

Lastno prevozno 

sredstvo 

 

 

 

Varčevala za v dom 

upokojencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do odhoda v dom 
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Seznanjenost svojcev z 

drugimi oblikami pomoči 
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Glejte, midva sva pustila stanovanje v L, 

je bilo najino, no, in hčerka je bila 37 let 

zaposlena v X, jaz sem bil 30, žena pa 22 

let in potem je hčerka uredila, da prideva 

sem in ko je bila žena v bolnici, je potem 

že tukaj (v domu) opremila. Potem je pa še 

žena prišla za mano. Je omaro že pripeljala 

iz dnevne sobe, pa vse uredila … 

 

Ja, ja, da bo malo bolj domačno … 

 

Ja, ja, ampak vseeno pa ni kot doma. 

Dnevno sobo sva imela zelo lepo … 

 

Pa greste kaj pogledat domov na G? 

 

Ja, predvčerajšnjim sva bila, ker sem 

naročil temu fantu naj orehe obreže. Štiri 

orehe mi je polomilo … 

 

Aha, in potem imate z domom redne 

stike. 

 

Ja, hčerka bi sicer rada, da bi šla večkrat, 

ampak ne moreva hodit. 

 

Če prav razumem, potem vama ni bil 

odhod v dom tako težak? 

 

Ja, je … Je težko oditi od doma, ampak 

midva greva kar pogosto domov, pa tukaj 

blizu sva. Ja, ni pa enako, ko enkrat ne 

moreš več, pa je tako. Sva veliko dala za 

hišo, da vsa jo uredila, sva denar 

privarčevala, moja pokojnina je morala 

noter, zato da sva zdaj tukaj. Saj drugače 

ne moreš. Tudi v domovih ne, veste? 

Veste, ko imaš enkrat otroka, pa ga imaš 

rad, pa mu vse daš, ampak potem greš pa v 

dom, v domu te hranijo, te operejo, te 

počistijo, ampak vendar nekaj manjka. 

Sem imel prijatelja, ki je bil v domu, pa mi 

je rekel, ne dajaj denarja otrokom, je rekel, 

kolikor moreš prišparaj, je rekel, jaz sem 

dal vse posestvo sinu in hišo in vse in zdaj 

moja pokojnina ni tako velika, da bi si 

kavo privoščil lahko … Sem ga tukaj 

obiskoval … 
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dom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhod  v dom 

upokojencev je bil težak 

Tolažba so pogosti obiski 

doma 
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upokojencev je velik 

strošek 
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Pa ste vi želeli priti prav v ta dom ali 

vseeno kam? 

 

Jaz nisem hotel nikamor, pa tudi žena ne, 

samo hčerka je zdaj stara 64 let in ona je 

pa hotela. Veste, kako? Otroci pridejo kar 

malo požrešni, ne, bom rekel … V L je 

bilo vse urejeno, pa se mora človek 

umaknit … Saj zdaj nama ne manjka nič 

… 

 

Kako ste se pa recimo navadili na 

življenje tukaj? A se še zmeraj 

navajata? 

 

No, tako, kot bom povedal. Na G je čisto 

najlepše, zato ker je tam najin dom, ampak 

ker sva oba bolna, sva prišla sem. Jaz še 

zmeraj dom pogrešam, ampak od začetka 

je bilo zelo hudo, ker jaz sem bil kar po 

svoje bolj navajen. Jaz sem se pa v dom 

dal zaradi tega, ker umaževa ne, 

posteljnino nama hčerka opere, kopalnico 

si sama še pomijeva, pa skopava se sama 

in s sestrami se razumeva, pridejo zjutraj, 

ko jaz še spim, spim lepo, mir je, nobeden 

mi nič noče, jaz tudi ne, ker nimam 

pripomb. Nimam pripomb, res ne. Ker, če 

sem prav šel z odporom sem, jaz spim celo 

noč. Sicer pa pridejo, me vidijo, tudi sestre 

… 

 

Se z osebjem dobro razumeta? 

 

Ja, seveda, mislim, da fajn (smeh). Z 

vsako se pozdravimo, vsakemu se 

zahvalim, prosim, če je kaj treba, nobeden 

od naju ni požrešen, sva se navadila. 

 

Pa tukaj kaj pogrešate? Je kaj, kar vas 

mogoče moti? 

 

Ne, ne. Ne pogrešam, zato ker imam 

naravo rad in zdaj ko bodo na vrtu najinem 

že marjetice, zvončki, trobentice, res je 

lepo. Pa greva velikokrat domov. In ti je 

potem lažje. 

 

Kaj pa preden ste odšli v dom, a ste 

poznali še kakšno drugo možnost, na 
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Odhod v dom na pobudo 
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Začetki so bili težki 

Navajen drugačnega 
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Ima svoj mir 

 

Z bivanjem je zadovoljen 
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primer da ne bi odšli v dom, da bi ostali 

doma, pa da bi vam kdo na dom hodil 

pomagat? 

 

Ne, ne, nisva niti hotela … Sva študirala, 

da bi tudi hrano domov dobivala, sva 

razne stvari in s hčerko sva se pogovarjala, 

pa je ona tudi že tukaj uredila, samo ko 

sva se s hčerko prvo pogovarjala, naj 

vpraša tukaj, midva sva bila vpisana že 

prej, samo jaz sem hčerki povedal, ne 

greva brez denarja.  

 

Potem vam dom odgovarja in niste niti 

razmišljali, da bi imeli pomoč na domu? 

 

Ne, veste, me bodo že oni tukaj poštimali. 

Lažje je tako. Pa tudi sva vedela, da bo 

enkrat treba iti. 

 

No, jaz sem z vprašanji na koncu. 

Najlepše se vam zahvaljujem za 

sodelovanje. 
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