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POVZETEK 

Iz leta v leto narašča delež starejšega prebivalstva, s tem pa narašča tudi zanimanje in ponudba 

za različne programe oskrbe za to populacijo. V teoretičnem delu tako najprej predstavim 

izbrano populacijo oziroma starost kot razvojno obdobje, njegove značilnosti ter razvojne 

naloge in potrebe starostnikov. V nadaljevanju se osredotočim predvsem na eno izmed višjih 

potreb, in sicer potrebo po osebnem medčloveškem odnosu, ki jo starostniki zadovoljujejo 

predvsem znotraj svoje socialne mreže. To opredelim in prikažem s pomočjo različnih avtorjev, 

pri tem pa razložim tudi vplive socialne mreže na življenje posameznika. V nadaljevanju 

teoretičnega dela s pomočjo demografskih sprememb oziroma staranjem prebivalstva pojasnim, 

zakaj moramo razmišljati, spoznavati in raziskovati prav to starostno obdobje ter se usmerim 

na Slovensko mrežo oskrbe in pomoči starejšim prebivalcem. Bolj podrobno predstavim 

institucionalno obliko oskrbe, kljub temu da je v tej obliki oskrbe le okoli 5 % vseh starostnikov. 

Na kakovostno življenje starostnikov v tej obliki oskrbe v največji meri vpliva usmerjenost 

ustanove, pri čemer podrobno opredelim dimenzije ter predstavim dve skrajni usmerjenosti, 

medicinsko in socialno. Z nastankom 4. generacije domov za starejše se že zelo dobro 

približujemo socialni usmerjenosti, a ta v Sloveniji še ni doživela pomembnega razcveta. Pod 

4. generacijo domov se uvrščajo tudi družinski domovi, ki se na Hrvaškem zadnjih nekaj let 

vztrajno širijo. Tovrstne domove predstavim skozi zakonodajo in druge redke vire.  

Ker pa v Sloveniji o družinskih domovih ne vemo veliko, sama zakonodaja pa ne podaja 

informacij o samem življenju v teh domovih, v empiričnem delu predstavim prav to z vidika 

petih intervjuvancev, ki trenutno bivajo v treh različnih družinskih domovih na Hrvaškem. 

Zajela sem vzorec petih slovenskih starostnikov, od tega 2 moška in 3 ženske, ki trenutno bivajo 

v družinskih domovih na Hrvaškem, vsi pa imajo tudi izkušnjo bivanja v klasičnih domovih.  

Skozi intervjuje sem želela spoznati, kakšna je kvaliteta življenja in bivanja v družinskih 

domovih, kako je poskrbljeno za potrebe starostnikov, kakšna je atmosfera ter kakšni so odnosi 

med različnimi akterji. 

Z raziskavo sem ugotovila, da kljub temu da se družinski domovi zelo dobro približujejo 

principom četrte generacije, predvsem s svojo lokacijo, z majhnostjo in s stalnostjo osebja, pa 

nekateri še vedno ne vključujejo bistvenih značilnosti te generacije domov. Glede na ime, torej 

družinski domovi, bi se morali bistveno bolj zgledovati po življenju v družini, kar pa v 

obravnavanih domovih ni prisotno. V družinah starostniki ne bi smeli čutiti ločenosti in distance 

od preostalih članov, torej v tem primeru osebja. Prav tako bi jih morali domovi bistveno bolj 

vključevati v aktivnosti, kot je na primer pomoč v gospodinjstvu. Tudi v teh domovih še vedno 

prevladuje medicinsko osebje, kar je seveda povsem jasno, saj v domovih bivajo ljudje z 

različnimi medicinskimi težavami. Kljub temu pa to ne bi smel biti razlog za rutinsko ravnanje 

osebja. Eden od treh domov je glede odnosov v domu naprednejši in je dober primer 

približevanja socialni usmerjenosti, kljub temu pa je to še vedno preveč odvisno od same 

osebnosti zaposlenih.  

 

Ključne besede: staranje, potrebe starostnikov, socialna podpora, institucionalno varstvo, 

družinski domov, usmerjenost domov. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The proportion of elderly population is growing with each year, and so are the interests and 

offers for various care programmes of this specific population. In the theoretical part, I start by 

presenting the elderly, more specifically the age as a developmental period, its characteristics 

and also development tasks and needs of the elderly. From here on, I focus primarily on one of 

the higher needs, the need for personal human relations, which the targeted population mainly 

satisfy within their social network. The latter is defined and illustrated with the help of 

numerous authors. I also explain the effects of the social network on the life of an individual. I 

continue by explaining why we must explore, think and learn more about this specific age group 

with the help of demographic changes or aging of this particular population. I focus on the 

Slovene network of care of the elderly. I present the institutional form of care in detail, even 

though only about 5 % of all elderly are a part of it. The quality of life of the people in this kind 

of care is mainly affected by the institution's orientation. Here I explicitly define the dimensions 

and present two extreme orientations: medical and social. With the emergence of the fourth 

generation homes for the elderly, we have already been getting very close to social orientation, 

which has not reached an important bloom in Slovenia yet. Family homes are also classified 

under the fourth generation of homes. They have been persistently expanding in Croatia for the 

past few years. I introduce them through legislation and other rare sources.  

In Slovenia there is not much known about family homes and the legislation does not provide 

information about the life itself in these homes. Therefore, in the empirical part, I present the 

latter from the point of view of five interviewees who are currently living in three different 

family homes in Croatia. I gathered a sample of five Slovene elderly people living in Croatian 

family homes. Two representatives were male and three female. All of them have also lived in 

classical homes. By conducting interviews, I wanted to learn about the quality of life and living 

in family homes, how the needs of the elderly are being met, what is the atmosphere like and 

the nature of relations among different agents.  

I have learnt that despite the fact that family homes are getting positively close to the fourth 

generation principles, mainly due to their location, smallness and permanence of the staff, some 

still do not include the essential characteristics of this generation's homes. In reference to the 

name – family homes, they ought to look up to the life in a family significantly more, which in 

the homes included in this research, is not present. The elderly should not feel separation and 

distance from other members, in this case, the personnel. They should also include them in 

activities, such as household assistance much more. Medical personnel is still in the majority, 

which is understandable, given the fact that the people living in these homes have various 

medical conditions. Nevertheless, this should not be the reason for routine treatment. One of 

three homes is advanced in this particular aspect and is considered as a good example of 

approaching social orientation, but this still too much depends on the personality of the 

personnel. 

 

Key words: aging, needs of the elderly, social support, institutional care, family homes, home 

orientation. 
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I. UVOD 

Tekom študija sem bila prostovoljka starejšemu gospodu, nastanjenemu v enemu izmed domov 

za starejše občane v Ljubljani. Kot prostovoljka sem ga spremljala 3 leta, s tem pa spoznala 

radosti in tegobe starosti ter življenje v klasičnem domu v Sloveniji. Z domom je bil zadovoljen, 

bivanjske razmere so bile na visokem standardu, imel je vse, kar je potreboval. Gospod je bil 

čil in zdrav, komunikativen in prijeten, a kljub temu da je bil obkrožen z ljudmi v domu, se je 

pogosto počutil osamljenega. V domu tako ni imel osebe, ki bi jo imel za svojo, ki bi ji zaupal 

in bi ji nudil ter od nje prejemal oporo. S tem sem spoznala, da za kakovost njihovega življenja, 

prav tako kot življenja ljudi v katerem koli drugem obdobju, niso dovolj zadovoljene osnovne 

potrebe, ampak je potrebno skrbeti tudi za višje potrebe. Podobno ugotavlja tudi Ramovš 

(2003), ki pravi, da se večino govorjenja in pisanja o kakovostni starosti začne in konča pri 

zdravju in materialni preskrbljenosti. Poudarja, da je skrb za ta dva vidika zelo pomembna, a 

moramo zavestno skrbeti tudi višje človeške razsežnosti. Prav medčloveške odnose pa podaja 

kot najbolj obetavno področje za dvigovanje kakovosti življenja.  

Menim, da potrebujejo starostniki pri skrbi za vse vrste potreb več spodbud in pomoči kot 

mlajše generacije. Ker pa je, glede na statistiko, starostnikov na svetu vedno več, je potrebno 

razmišljati, da bi za celoten spekter njihovih potreb skrbeli organizirano in sistematizirano.  

Skozi teoretični del tako predstavljam starost kot razvojno obdobje, njegove značilnosti ter 

razvojne naloge in potrebe starostnikov. V nadaljevanju se osredotočim predvsem na eno izmed 

višjih potreb, in sicer potrebo po osebnem medčloveškem odnosu, ki jo starostniki 

zadovoljujejo predvsem znotraj svoje socialne mreže. Le-to opredelim, prikažem s pomočjo 

različnih avtorjev, pri tem pa razložim tudi vplive socialne mreže na življenje posameznika. V 

nadaljevanju teoretičnega dela s pomočjo demografskih sprememb oziroma staranjem 

prebivalstva pojasnim, zakaj moramo razmišljati, spoznavati in raziskovati prav to starostno 

obdobje ter se usmerim na Slovensko mrežo oskrbe in pomoči starejšim prebivalcem. Bolj 

podrobno predstavim institucionalno obliko oskrbe, kljub temu da je v tej obliki oskrbe le okoli 

5 % vseh starostnikov. Na kakovostno življenje starostnikov v tej obliki oskrbe v največji meri 

vpliva usmerjenost ustanove, pri čemer podrobno opredelim dimenzije in predstavim dve 

skrajni usmerjenosti, medicinsko ter socialno. Z nastankom 4. generacije domov za starejše se 

že zelo dobro približujemo socialni usmerjenosti, a ta v Sloveniji še ni doživela pomembnega 

razcveta. Pod 4. generacijo domov se uvrščajo tudi družinski domovi, ki se na Hrvaškem 

zadnjih nekaj let vztrajno širijo. Tovrstne domove predstavim skozi zakonodajo in druge redke 

vire.  

Ker pa v Sloveniji o družinskih domovih ne vemo veliko, sama zakonodaja pa ne podaja 

informacij o samem življenju v teh domovih, v empiričnem delu predstavim prav to z vidika 

petih intervjuvancev, ki trenutno bivajo v družinskih domovih na Hrvaškem. Skozi intervjuje 

sem želela spoznati, kakšna je kvaliteta življenja in bivanja v družinskih domovih, kako je 

poskrbljeno za potrebe starostnikov, kakšna je atmosfera, kakšni so odnosi med različnimi 

akterji, in odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE OZIROMA STAROST 

1.1  Kronološka starost  

Ko govorimo o starosti, večinoma omenjamo človekova leta. Takšno starost imenujemo 

kronološka starost, ki je po Hojnik-Zupanc (1997) določena z rojstnim datumom in nanjo ne 

moremo vplivati. Povezana je s številnimi življenjskimi dogodki, ki so družbeno določeni, in 

sicer vstop v šolo, vstop v poklicno življenje ali upokojitev. Glede na kronološko starost so 

številni avtorji oblikovali razvojna obdobja oziroma razvojne stopnje človeka. Pečjak in Pečjak 

(2007, str. 14) življenje kronološko delita na naslednje razvojne stopnje: »detinstvo, zgodnje 

otroštvo, pozno otroštvo, najstništvo, mladost oziroma adolescenco, mlajšo odraslost, pozno 

odraslost, mlada srednja leta, pozna srednja leta, zgodnjo starost, srednjo starost in pozno 

starost«. Vsako obdobje pripisujeta določeni kronološki starosti človeka, a nas zanima 

predvsem obdobje starosti. Avtorja starost delita na 3 obdobja: zgodnje, srednje in pozno. 

Obdobje starosti se po njuno začne, ko človek dopolni 65 let. Takrat vstopi v zgodnjo starost, 

ki traja do 75 let. Od 75 do 85 let je človek v srednji starosti. Nad 85 let pa štejemo v pozno 

starost.  

Enako trdi tudi Ramovš (2003), ki pravi, da se kronološka starost deli na zgodnje, srednje in 

pozno starostno obdobje, h katerim dodaja še nekatere značilnosti posameznega obdobja. 

Zgodnje starostno obdobje je obdobje od 66. do 75. leta, ko se človek navaja na upokojensko 

življenje. Navadno je v tem obdobju dokaj zdrav in trden ter živi dejavno življenje. Od 76. do 

85. leta nastopi srednje starostno obdobje, v katerem se v svojih dejavnostih prilagaja ter privaja 

na upadanje moči in zdravja, naglo izgublja vrstnike, prav tako pa večini že umre zakonec. Po 

86. letu pa je obdobje pozne starosti, ko postaja starostnik prejemnik pomoči, sam pa opravlja 

svoje zadnje naloge v življenju.  

S preučevanjem kronološkega staranja, se pogosto raziskuje tudi vzroke in pogoje staranja ter 

spremembe vedenja in doživljanja. Ravno to proučuje znanost, imenovana gerontologija. Mali 

(2008) pravi, da je razvoj te znanosti pokazal, da na tem področju ne more in ne sme 

prevladovati le ena znanstvena disciplina. Sicer so jo sprva utemeljevali zdravniki, a so kmalu 

ugotovili, da je takšno izolirano in medsebojno nepovezano znanstvenoraziskovalno delo vse 

manj učinkovito. Ugotovili so, da kronološka definicija starosti, ki temelji na osnovi 

posameznikove starosti, ni nujno povezana z njegovim zdravjem, duševnimi sposobnostmi in s 

socialnim statusom. Tako gerontološko raziskovanje sestavljajo, poleg že omenjene kronološke 

starosti, še tri temeljna področja, in sicer biološko staranje, psihološko staranje ter sociološko 

staranje.  

 

1.2  Biološko staranje in telesne spremembe  

Avtorji biološko staranje povezujejo s spremembami v telesu, oziroma z zmanjšanimi 

sposobnostmi v delovanju organizma. Po Pečjak in Pečjak (2007) gre pri biološki starosti za 

ohranjenost organizma, stanje organov glede na koledarsko starost in prisotnost starostnih 

bolezni. Staranje vpliva bolj ali manj na celoten organizem. Spremembe se pojavljajo na 

zunanjem videzu, mišicah, kitah in kosteh, notranjih organih, celicah, gibalnih sposobnostih in  

pri počitku ter spanju. Sedanja civilizacija nadvse povzdiguje zunanji videz, predvsem je 

pomembno stanje kože, las, oči, zob, drža, hoja, intonacija glasu, mimika, oziroma vse tisto, 

kar neposredno zaznamo, saj vse to vpliva tudi na druge vidike staranja, na primer na počutje. 
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Videz je tako eden od dejavnikov, ki oblikujejo človekovo samopodobo, kar pa vpliva na 

počutje in vedenje posameznika. Na zunanji videz lahko vplivajo tudi spremembe mišičnega 

tkiva in kostne mase, saj lahko povzročijo nenavadno držo ter hojo. Med najbolj moteče in 

najpogostejše motnje v starejši starosti pa spada upadanje gibalnih sposobnosti. Značilen je 

upad mišične moči, znižanje presnove, zmanjšanje prenosa kisika, zmanjša se reaktivnost, 

prizadeto pa je tudi ravnotežje. Za tretje življenjsko obdobje je zato nadvse primerna telovadba 

oziroma rekreativni šport, saj ima to pozitiven vpliv na delovne sposobnosti in vpliva na manjši 

upad mišične moči. 

  

1.3  Psihološki vidiki staranja in psihološke spremembe  

Kot psihološko staranje Mali (2008; v Pečjak in Pečjak, 2007) opredeljuje spremembe 

senzoričnih in perceptivnih procesov, mentalnih funkcij, osebnosti in motivacije, ki nastopijo 

zaradi samega procesa staranja. S staranjem se, kot je bilo že omenjeno, spreminja samopodoba 

starostnika, in sicer navadno gre za upad, oziroma znižanje samopodobe, zlasti fizične in 

socialne. Starostnik začne opažati, kako se je postaral, stikov z drugimi ima čedalje manj, to pa 

vpliva tudi na idealno samopodobo oziroma to, kar želi biti. Pri tem se prilagaja tudi družbenim 

normam, ki veljajo za starostnike, torej se ocenjujejo glede na druge starostnike podobnih let 

ter glede na pričakovanja družbe. Na starostno podobo vpliva predvsem posameznikovo 

zdravstveno stanje. Avtorja Pečjak in Pečjak (2007) pa omenjata tudi pomembno psihično 

funkcijo, ki je v starosti lahko in je pogosto prizadeta, in sicer spomin. Spominske motnje se 

pojavljajo sicer v vseh življenjskih obdobjih, a so te v starosti še pogostejše.  

Pečjak (1998) trdi, da je prehod v tretje življenjsko obdobje za večino ljudi eden od najbolj 

bolečih prehodov v življenju. Na tem prehodu čakajo človeka travmatični in stresni dogodki, 

kot so na primer odhod otrok iz družine, upokojitev ali smrt zakonca. Pogosto se tem pridružijo 

še finančne težave, sprememba bivališča in navsezadnje tudi osamljenost. Posledica teh stresnih 

dogodkov v življenju starostnika so lahko tudi hude in dolgotrajne negativne emocije, ki 

poslabšajo njihovo telesno in duševno stanje. Najpogostejši reakciji na te starostne strese sta 

žalost in depresija. Druga tipična emocija, ki je povezana s stresi v starosti, je osamljenost, ki 

jo spremljata tesnoba in strah pred prihodnostjo ter smrtjo. Pri bolj onemoglih osebah je pogost 

tudi občutek nemoči in nebogljenosti, še posebej, če zanje pretirano skrbijo svojci ali bolniško 

osebje. Tako se začnejo zanašati nanje in postajati vse bolj odvisni ter nemočni. Seveda niso 

vse emocije v starejših letih tako neprijetne. Pozitivne emocije v starejših letih naj bi bile 

povezane predvsem z zdravjem, s člani družine in prejšnjimi izkušnjami, ne pa z neposredno 

resničnostjo (Pečjak in Pečjak, 2007).  

V starejših letih nastopi tudi padec motivacije. Starejši ljudje se ne ukvarjajo več toliko s 

prihodnostjo, ampak so bolj usmerjeni na sedanjost. Zelo radi pa premlevajo tudi svojo 

preteklost. Ljudje v vseh življenjskih obdobjih imajo močan motiv po avtonomnosti, torej da 

sami uravnavajo svoje življenje, kar pa je predvsem za onemogle, pomoči potrebne ljudi 

praktično nemogoče (Pečjak in Pečjak, 2007).  

Musek (1993; v Pečjak in Pečjak, 2007) vsem tem psihološkim spremembam, ki so značilne za 

obdobje starosti, dodaja še spremembo vrednot. S študijo na slovenski populaciji je spoznal, da 

v starosti upadajo tudi določene vrednote, kot so zabava, vznemirljivo življenje, družabnost, 

spolnost, samoizpopolnjevanje, ustvarjalnost, dober poklic, ugled, napredek, resnica, medtem 

pa naraščajo vrednote, kot so vera, varnost, načela in upanje. 
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1.4  Socialne spremembe 

S starostjo pa človek ne doživi le telesnih in psiholoških sprememb, ampak kronološkemu 

staranju sledijo tudi spremembe na individualni ravni, v družini in družbi oziroma socialne 

spremembe (Mali, 2008).  

Nekateri psihologi pravijo, da ima človek nagon po družabnosti, ta njegova družabnost pa je 

lahko tudi posledica življenja v družbi. Tako je človek rad v družbi drugih ljudi in težko prenaša 

samoto. Starostniki so, še posebej v srednji in pozni starosti, pogosto izločeni iz skupin. Izločuje 

jih njihov življenjski položaj, na katerega vpliva odselitev otrok, upokojitev in s tem izločitev 

iz delovne enote ter izločitev iz političnih skupin. Tako so starejši ljudje odrinjeni na rob 

družbenega dogajanja, so neke vrste odpadek, za katerega se skoraj nihče, razen redkih 

humanitarnih organizacij, ne zmeni. Starejši ljudje za prebivalstvo niso zanimivi, tako živijo 

osamljeni in odmaknjeni ter prepuščeni na milost in nemilost sosedom, sorodnikom, 

patronažnim sestram ter dobrodelnim organizacijam. Takšno diskriminacijo starejših oseb 

zaradi koledarske starosti imenujemo ageizem, ki izloča starejše osebe iz družbenega življenja. 

Ageizem je v naši družbi in našem sistemu močno zakoreninjen in nekako neopazen. Pri 

tovrstni diskriminaciji gre tudi za neupravičeno posploševanje nekaterih lastnosti na vse 

posameznike, ki spadajo v skupino starostnikov (Pečjak in Pečjak, 2007).  

Kristančič (2005) pravi, da ima posameznik v tem obdobju ogromno modrosti in lahko družbi 

to znanje, vire ter izkušnje vrača. Če bi na to obdobje gledali tako kot v preteklosti v različnih 

kulturah, bi danes ne bilo na robu družbe. V preteklosti, v mnogih svetovnih kulturah, so 

starostnike celo častili. Ti so imeli visok družbeno-socialen status. V našem kulturnem prostoru 

pa je, kot pravijo Hlebec, Kogovšek, Domajnko in Pahor (2009), še vedno vztrajno prisoten 

funkcionalističen pogled na staranje, ki staranje definira kot slabšo fizično kondicijo, slabšanje 

zdravja in pešanje sposobnosti za delo. Tako je za starost značilen odmik od aktivnega dela in 

družbenega življenja. Skozi ta pogled lahko staranje razumemo kot destruktiven proces in 

starejše ljudi kot breme naše družbe. Podobno ugotavlja tudi Ramovš (2003), saj pravi, da 

današnje zahodne družbe staranje doživljamo kot nekaj neprijetnega, nedostojnega in celo 

sramotnega.  

 

1.5  Razvojne naloge v starosti  

Vsak človek, tudi star, ima dovolj možnosti in življenjskih nalog. V vsakem obdobju življenja 

so posebne naloge, ki jih ni v nobenem prejšnjem. Čim bolje starostnik spoznava in sprejema 

svojo starost ter čim manj družba stare odriva na rob, tem več je možnosti za kakovostno starost. 

Tako so za vsako življenjsko obdobje človeka značilne nekatere posebne možnosti in naloge. 

Gre za skupne splošne smeri, v okviru katerih se posamezniku pojavljajo konkretne možnosti 

in naloge v določenem obdobju. Ramovš (2003) navaja šest naslednjih glavnih nalog v starosti: 

Dejavno življenje, kjer si človek zavestno prizadeva za ohranjanje svoje telesne, duševne in 

delovne svežine ter za medčloveško povezanost z različnimi ljudmi. Pomembno je, da si star 

človek ob upokojitvi zavestno oblikuje vsakdanji urnik, saj takrat marsikomu življenje postane 

prazno in napol kaotično. V tem novem urniku dobijo več prostora domača in osebna opravila, 

razne nove dejavnosti, ki si jih je človek želel vse življenje, a niso prišle na vrsto, ter 

nevsakdanji podvigi, doživetja. Pomembno pa je vključiti tudi vsakdanjo telesno aktivnost, ki 

ga bo dodobra razgibala in okrepila, duševni napor, ki mu bo ohranjal spomin, svežino čustev 

in razumskih zmožnosti ter neko koristno delo, ki mu bo dvigalo samozavest in ugled v okolici.  
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Skupaj z vsemi načrtovanimi dejavnostmi pa si mora star človek zavestno prizadevati za druge 

ljudi in medčloveško povezanost z različnimi ljudmi, kar pa navadno vsebuje pomoč družinam 

svojih odraslih otrok, prostovoljno delo v skupnosti ter javno angažiranje.  

Preprosto življenje avtor poimenuje prepuščanje skrbi za vsakdanjo preskrbo srednji generaciji. 

Na starost naj bi človek zapustil prve vrste tistih, ki so gonilna sila materialne proizvodnje in 

vodenja družbe, in se usmeril na medčloveško sožitje ter osebno zorenje. Torej prepuščanje 

skrbi ne pomeni pasivnega životarjenja ali zgolj uživanja življenja v brezskrbni materialni 

varnosti. Pomembno je, da star človek v tem obdobju spremeni stališče do dela in družbenega 

položaja. Človek mora svojo starost sprejeti kot novo obdobje življenja, ki je drugačno od 

prejšnjih dveh, vendar pa enako smiselno in polno. 

Sproščeno življenje človek lahko doseže le, če zavzame smiselno stališče do svoje preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti. Smiselno stališče do preteklosti doseže z inventuro, ki mu osveži 

spomin na vse lepo in dobro v življenju, mu omogoči, da sproščeno pusti v preteklosti vse 

nepomembno ter mu pomaga, da opravi zahtevno delo sprave s samim seboj, drugimi in svetom. 

Prav tako pomembno je sprejemanje trenutnega življenja, zavzeto iskanje ugodnih možnosti v 

sedanjosti in pozitivna naravnanost do sebe, bližnjih ter sveta. Tretji pogoj sproščenega 

življenja pa je smiselno stališče do prihodnosti, kjer gre za realistično soočanje z verjetnim in 

nujnim. Pri tem je potrebno zavzeti smiselno stališče do gotovih in verjetnih neprijetnih danosti 

življenja ter konkretno načrtovanje smiselno preživetega časa. S prihodnostjo pa se mora človek 

posvetiti tudi smislu človeške nemoči, trpljenja in smrti, kar prej ali slej pride. 

Vedro življenje star človek živi s predajanjem lastnih življenjskih izkušenj oziroma modrosti, 

ki je največja stvar, ki jo lahko človek doseže v starosti. Ko le-to predaja mlajšima 

generacijama, bere v njihovih očeh vrednost svojega življenja in dobiva energijo, da se tudi sam 

še naprej uči do konca življenja. 

Samostojno življenje je življenjska naloga, ki jo star človek doživi po smrti najbližjih 

življenjskih sopotnikov in zrelem poslavljanju od njih. Človeško doživljanje ob smrti bližnjega 

potrebuje čas, da izgubo predela in jo vgradi kot zrelo izkušnjo za nadaljnje življenje. 

Človek je torej umrljivo bitje. S tem se moramo vsi ljudje sprijazniti, na to računati in se na to 

tudi pripraviti. Pred odhodom iz časa in prostora, so pomembne zadnje osebne možnosti, preko 

katerih dokončno dozori človekovo življenje. Opravljanje teh zadnjih nalog je navadno 

človekova najbolj osebna zadeva. Prav tako je za dosego dozorelega življenja pomembno, da 

star človek pogleda nazaj, opravi zadnja opravila v sedanjosti in se ozre v prihodnost. 

Pomembno je, da star človek prikliče v zavest vse dobro, kar je naredil v življenju, se spopade 

s strahom pred bolečino, z onemoglostjo in s smrtjo, premaguje vsiljive negativne misli, 

kljubuje usodi, si dovoli odpuščenja in sprave ter predvsem, da je hvaležen za življenje.  

Podobno razmišljajo tudi Zupančič, Kavčič in Fekonja (2004, str. 635), ki naštevajo naslednje 

razvojne naloge v pozni odraslosti: »Ohranjanje zdravja in prilagajanje na telesne omejitve, 

prilagajanje na upokojitev, ohranjanje finančne neodvisnosti, oblikovanje ustreznih življenjskih 

pogojev, preoblikovanje identitete in socialnega položaja, ohranjanje partnerstva in 

prijateljstev, prilagajanje na nove družinske vloge, ukvarjanje s smiselnimi prostočasnimi 

dejavnostmi ter sprejemanje in osmišljanje preteklega ter sedanjega življenja.« 

Tudi avtorica Kristančič (2005, str. 20) našteva podobne glavne razvojne naloge v poznih letih 

odraslostih, in sicer: 

 »Prilagajanje krizi fizičnih moči in zdravstvenemu stanju. 

 Prilagajanje in priprava na prenehanje poklicne dejavnosti. 
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 Prilagajanje na status upokojenca. 

 Sprejemanje preoblikovanja telesnih in psihičnih sposobnosti. 

 Utrjevanje zadovoljstva s preostalimi telesnimi in duševnimi zmožnostmi. 

 Utrjevanje nove samopodobe in podobe v širši družbi. 

 Prilagajanje novim socialnim vlogam. 

 Medgeneracijsko povezovanje in interesno prostovoljstvo. 

 Oblikovanje izrazite pripadnosti z vrstniki. 

 Prilagajanje na izgubo partnerja. 

 Prilagajanje reakcijskih in športnih dejavnosti telesnim in zdravstvenim zmožnostim. 

 Priprava na morebitno spremembo bivanja.« 

Vsi zgoraj našteti avtorji in tudi številni drugi, kljub drugačnemu poimenovanju, govorijo o 

podobnih nalogah, ki so pomembne v obdobju pozne odraslosti oziroma starosti.  

 

1.6  Potrebe v starosti  

Dober pristop k razumevanju človeka so, kot pravi Ramovš (2003), njegove potrebe, ki so 

temeljni mehanizem vseh živih bitij, da se ohranjajo in napredujejo. Živo bitje tako čuti 

energijo, napetost, stisko ali nujo, dokler ta energija ni porabljena, oziroma potreba 

zadovoljena. Kakovost človeškega življenja je odvisna od tega, koliko in v kakšni medsebojni 

skladnosti so zadovoljene vse njegove potrebe. Če zadovoljujemo le nekatere potrebe, druge pa 

zanemarjamo, lahko izničimo vse zadovoljstvo obstoječe zadovoljitve. Tako je na primer v 

današnji družbi kar pogosto, da imajo stari ljudje dobro zadovoljene materialne potrebe, so 

zdravi in duševno čili, a so nezadovoljni, ker so osamljeni in frustrirani na področju 

medčloveških odnosov. 

O zadovoljevanju potreb je govoril tudi Maslow, ki je oblikoval hierarhični model skupin potreb 

v obliki piramide. Temelji piramide so temeljne potrebe, in sicer fiziološke, ki jih človek skuša 

zadovoljiti najprej. Gre za potrebo po hrani, vodi, primerni temperaturi in drugih telesnih 

potrebah. Te potrebe so najnujnejše, saj najtežje prenašamo nezadovoljenost prav teh potreb. 

Kot pravi avtor, se višje potrebe razvijejo šele, ko so nižje vsaj približno zadovoljene. Tako na 

primer, če živimo v lakoti, iščemo le hrano, višji cilji pa nas takrat ne zanimajo. Torej šele ko 

posameznik osnovne potrebe zadovolji, se začnejo pojavljati višje potrebe, ki si sledijo po vrsti 

vse od potrebe po varnosti in zaščiti, potrebe po pripadnosti in ljubezni, potrebe po ugledu, vse 

do spoznavnih potreb, kot so po spoznavanju, razumevanju in znanju ter estetske potrebe, kjer 

gre za potrebe po doživljanju lepote in harmonije. Najvišje na to lestvico pa je Maslow postavil 

potrebo po samoaktualizaciji oziroma samouresničevanju. Pri tem gre za težnjo k uresničevanju 

svojih osebnostnih potencialov in talentov (Musek in Pečjak, 2001).  

Ramovš (2003) pa se je v svojem preučevanju potreb posvetil predvsem glavnim potrebam v 

razvojnem obdobju starosti, ki so v tesni povezavi z razvojnimi nalogami, značilnimi za to 

obdobje. Avtor opiše naslednje potrebe:  

- POTREBA PO MATERIALNI PRESKRBLJENOSTI, ki se danes kaže predvsem v 

mesečnem oziroma letnem denarnem dohodku, vključuje pomembne potrebe po hrani, 

obleki, toplem stanovanju, čistoči, razvedrilu, zdravljenju bolezni, potovanjih in podobno. 

Danes je v razvitih družbah glavni vir materialne preskrbljenosti pokojninsko zavarovanje 

na temelju zaposlitve. 
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- POTREBA PO OHRANJANJU TELESNE, DUŠEVNE IN DELOVNE SVEŽINE je 

pristna temeljna človeška potreba, ki ji je treba posvečati posebno pozornost vse življenje, 

v starosti pa še posebej. Telesna, duševna in delovna zmogljivost je tesno povezana z 

zadovoljevanjem višjih nematerialnih potreb. Pomanjkanje gibanja in neprimerno 

prehranjevanje v starosti lahko hitro vodita do občutka oslabljenosti ter še naprej v bolezen. 

Vse to človeka še bolj prisili k mirovanju, tako pa se oblikuje krog poslabševanja. Star 

človek se telesno zanemarja in pri tem duševno otopeva, s tem je tudi čedalje manj aktiven, 

kar ga pripelje do socialne osamljenosti. Prav ta osamljenost pa vzvratno pospešuje 

njegovo duševno pešanje in pasivnost, kar pa privede do še hujšega telesnega zanemarjanja. 

 

Avtor pravi, da so zdravje in telesna, duševna ter delovna svežina temeljne potrebe in 

vrednote v tretjem življenjskem obdobju. V današnji družbi so prav te vsebine v ospredju, 

tako v strokovni kot poljudni literaturi, ki ljudi zasipavajo z informacijami, navodili in s 

priporočili glede skrbi za zdravje, dejavno življenje ter mladostno svežino v starosti. 

 

- POTREBA PO NEGI V STAROSTNI ONEMOGLOSTI se navadno pojavi v poznem 

starostnem obdobju, oziroma je pri vsakem človeku malce drugače. Pomembno je, da 

starostnik svojo onemoglost sprejme, prav tako pa morajo to sprejeti tudi njegovi bližnji. 

Le-to je pogoj za kvalitetno negovanje in s tem kakovost življenja starostnika. Tega pa 

današnja civilizacija ne sprejema, saj sta prav avtonomija in neodvisnost prevladujoči 

vrednoti družbe. Zato si že sam star človek zelo težko prizna, da je nemočen in oslabel. V 

današnji družbi je tako potrebno zavzeti stališče, da je človek tudi v starostni onemoglosti 

zmožen še marsičesa pozitivnega, lepega. Avtor k temu doda, da moramo onemoglost v 

prvi vrsti sprejeti, da lahko nato na njej gradimo, kar je še možno.  

 

-  POTREBA PO NESMRTNOSTI je s staranjem čedalje bolj živa potreba, ki pa jo ljudje 

pogosto potlačijo in prekrijejo s potrošniškim zaupanjem v zadostnost materialnega, 

psihičnega ter socialnega standarda. Avtor poudarja, da je današnja oblika te potrebe 

zaverovanost ljudi v trajno mladost, v povezavi s tabujem staranja. Hkrati pa avtor našteje 

tri načine zadovoljevanja omenjene potrebe, in sicer skrb, da bi se človeka po smrti 

spominjali, vera v življenje po smrti ter prizadevanje, da bi za njim ostala njegova dela v 

obliki kulturne stvaritve, nepremičnine, v poklicnem delu, spominkih, predvsem pa delo 

oziroma trud, ki je bil vložen za otroke in njihovo življenje.  

 

V magistrskem delu in izvedeni raziskavi pa me zanimajo predvsem višje potrebe, za katere 

Ramovš (2003) pravi, da v tretjem življenjskem obdobju dosegajo največji razpon. Gre za 

potrebe po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu, po predajanju svojih življenjskih 

izkušenj in spoznanj mlajšim generacijam ter eksistencialna potreba, da človek doživlja svojo 

starost kot enako smiselno obdobje življenja.  

- POTREBA PO DOŽIVLJANJU SMISLA STAROSTI. Avtor pravi, da čim bolj se človek 

stara, tem bolj živo je vprašanje, kolikšno vrednost in pomen je imelo vse njegovo 

prizadevanje v življenju. Starostniku se ob starostnih tegobah, kot so pojemanje telesnih in 

duševnih moči, bolezni, osamljenost, bližajoča smrt, čedalje ostreje zarezuje v zavest 

vprašanje o smislu vsega, o pomenu in vrednosti sedanjega trenutka ter o smislu življenja 

v celoti. Če star človek ne doživlja smisla svoje starosti, ostane brez energije za opravljanje 

številnih nalog, ki bi jih sicer zmogel. Pogoj za iskanje smisla starosti je, da človek sprejme 
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starost s prepričanjem, da je to obdobje smiselno, prav tako kot so bila mladostna in srednja 

leta. Torej jo sprejme kot posebno življenjsko obdobje, ki ima svoje posebne možnosti in 

naloge, prav tako pa tudi svoje posebne omejitve ter težave (Ramovš, 2003).   

 

- Naslednja pomembna potreba po Ramovšu je POTREBA PO PREDAJANJU 

ŽIVLJENJSKIH IZKUŠENJ IN SPOZNAJ MLADI IN SREDNJI GENERACIJI, saj so te 

izkušnje človekovo največje in najbolj osebno bogastvo. So temelj, ki daje vrednost vsemu 

drugemu premoženju. Zmožnost prenašanja teh izkušenj je bistvo osebnega razvoja 

posameznika od rojstva do smrti. Dinamika življenjskih izkušenj se najbolj in najbolje 

dogaja v temeljnih človeških odnosih v temeljnih človeških skupinah, zlasti v družini, 

prijateljstvu in med sodelavci. Če v starosti človek ne more zadovoljiti potrebe po 

predajanju svojih izkušenj in spoznanj mlajšima dvema generacijama, vključno z 

vseživljenjskem učenjem novega, doživlja svoje dotedanje življenje kot nesmiselno.  

 

- Temu sledi POTREBA PO OSEBNEM MEDČLOVEŠKEM ODNOSU. Ljudje smo 

socialna bitja, tako se brez odnosa z ljudmi ne razvijamo, brez sodelovanja ne uspevamo, 

brez solidarne medsebojne pomoči ne moremo preživeti v dnevih svoje nemoči, tako v 

otroštvu, v bolezni kot tudi v starostni onemoglosti. Pri vsakem pravem odnosu sodelovanja 

ali solidarnosti pridobivata obe strani. 

 

Slednja je najbolj pereča nematerialna socialna potreba v starosti. Vsak človek potrebuje drugo 

osebo, ki ga jemlje resno, ki ga sprejema, takšnega kot je, da prisluhne njegovi besedi, da ceni 

njegove izkušnje oziroma, da ga ima rad. Prav je, da zunanjim medčloveškim povezavam, ki 

so potrebne za materialno preživetje in urejeno družbo, rečemo razmerja, notranjim osebnim 

povezavam pa odnosi. V razmerjih ljudje drug drugega uporabljamo za preživetje, in sicer gre 

za neosebne materialne, duševne in socialne danosti. Medtem pa gre pri odnosu za veliko 

človeško odprtost drug drugemu, kjer se vsak udeleženec počuti duhovno doma. Prav to pa je 

potreba starega človeka, torej potreba po osebnem odnosu in v njem po simetrični ter 

komplementarni komunikaciji. Prav ta potreba se na starost izostri, lahko bi rekli, da je to prva 

ali glavna potreba v starosti, žal pa je zelo pogosto nezadovoljena. Starostnik potrebuje reden 

osebni stik z nekom, ki ga ima za svojega. Tudi če je okoli njega ogromno ljudi, se lahko počuti 

osamljenega, saj nima nikogar, ki ga doživlja kot svojega. To se običajno dogaja pri bivanju 

starostnikov v bolnišnicah ali v domu za starejše občane (Ramovš, 2003).  

Odsotnost medčloveških vezi oziroma tako imenovana osamljenost je pri starih ljudeh zelo 

pogosta in po Woodu (1986; v Mali, 2008) je to ena najbolj tipičnih človeških lastnosti, ki nas 

opozarja, da je človek socialno bitje. Družba osamljenost neposredno povezuje s staranjem, a 

ni značilna le za stare ljudi, ampak jo lahko doživimo v vseh življenjskih obdobjih. Ta občutek 

je v starosti velikokrat povezan z izgubo bližnjih oseb in redkejšimi socialnimi stiki, ni pa vedno 

nujno odvisna od tega, saj se lahko človek počuti osamljenega tudi v družbi in se ne počuti 

nujno osamljen, kadar je sam. 

Občutek osamljenosti pa Ramovš (2003) opredeli kot eno od najhujših tegob v starosti. Za 

starega človeka je lahko osamljenost tako huda, kakor telesna podhranjenost. Pravzaprav so 

podobne tudi posledice. Tako postaja starostnik duševno in vedenjsko moten in bolesten. To se 

pogosto zgodi po prihodu v dom za stare ljudi. Po preselitvi starejših oseb iz znanega okolja v 

novo, se pogosto počutijo osamljene in malodušne, kar povzroči padec odpornosti in obolenja. 

Ko pa se stanovalci v domu za starejše občane vključijo na primer v medgeneracijske skupine 
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za kakovostno starost, niso več osamljeni, s tem pa občutno pade tudi njihova poraba zdravil in 

obolevnost. Torej ima pomanjkanje socialnih mrež in osamljenost lahko hude posledice za 

človeka, kar kaže na pomembnost socialnih odnosov med ljudmi. Več o tem pa v naslednjem 

poglavju.  

Po zgoraj opisanih potrebah v starosti naj dodam še ugotovitev avtorja Ramovša (2003), in 

sicer, da se še vedno večina govorjenja ter pisanja o kakovostni starosti začne in konča pri 

zdravju ter materialni preskrbljenosti. Poudari, da je osnovna materialna varnost resnično 

temeljnega pomena za kakovostno staranje, prav tako pa je zdravje ena najpomembnejših 

vrednot na stara leta. Sprašuje pa se, ali sta zdravje in materialno udobje pogoja za kakovostno 

staranje. Če bi to držalo, bi človekovo življenje, ko mu odpove zdravje ali zaide v materialne 

težave, postalo brez vrednosti. S tem avtor trdi, da moramo ob zavestno skrb za ohranjanje in 

krepitev zdravja ter materialno preskrbljenost postaviti tudi skrb za višje človeške razsežnosti, 

in sicer svobodo ter samostojnost v odločanju, medčloveške odnose, učenje in ustvarjalnost ter 

zavedanju vrednosti in smisla življenja ter prihodnosti. Vse naštete človekove razsežnosti in 

pripadajoče potrebe so enako pomembne za kakovostno staranje, kakor sta telesno in duševno 

zdravje ter materialna varnost. Ni malo starejših ljudi, ki so materialno preskrbljeni in zdravi, a 

so nesrečni, saj se jim zdi, da so osamljeni, zapostavljeni, zavrženi, da jih nihče ne jemlje resno. 

Torej je prvi pogoj za kakovostno starost to, da upoštevamo celotnega človeka z vsemi 

njegovimi razsežnostmi in potrebami. 
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2. POMEMBNOST SOCIALNIH ODNOSOV, MREŽ IN SOCIALNE OPORE V 

STAROSTI 

»Vsak človek, star pa še posebej, potrebuje nekoga, da mu pripoveduje žive zgodbe o tem, kaj 

je doživel, kaj čuti, kaj misli, kaj si želi, česa ga je strah, česa se veseli, na kaj je ponosen, kaj 

upa, v kaj dvomi, kaj verjame … Potrebuje nekoga, da se lahko pred njim nasmeji in razjoka, 

ne da bi si s tem zmanjšal svoje samospoštovanje in spoštovanje drugega.« (Ramovš, 2003, str. 

344) 

 

2.1   Opredelitev socialnih mrež in njihovih vrst  

Številni avtorji ugotavljajo in poudarjajo, da je človek v svojem bistvu družbeno bitje, kar 

pomeni, da so zanj medčloveške povezave nekaj temeljnega, kar nujno potrebuje za preživetje. 

Ramovš (2003) pravi, da je človek v medčloveška razmerja in odnose oziroma mrežo, ujet celo 

življenje, če to hoče ali ne. Medčloveška razmerja in odnosi tvorijo tako imenovano socialno 

mrežo, ki človeku pomaga zadovoljevati svoje potrebe, da uspeva, ustvarja in napreduje, mu 

postavlja pravila igre za družbeno sožitje, njegovo vedenje preseje v družbeno sprejemljivo in 

nesprejemljivo, nudi varstvo pred pomanjkanjem in nevarnostmi ter mu pomaga v trenutku 

težav. Avtor pravi, da vse to kaže, da so medčloveški odnosi med najbolj obetavnimi področji 

za dviganje kakovosti življenja. 

Tudi Kristančič (2005) trdi, da ljudje drug drugega potrebujemo. Pravi, da so odnosi med ljudmi 

vseh starosti osrednji del človeškega obstoja. So sestavni del življenja slehernega med nami. 

Bistvene značilnosti teh medsebojnih odnosov pa so povezave med ljudmi. Te povezave imamo 

z različnimi ljudmi in smo z njimi tudi v različnih odnosih. Avtorica opozarja, da moramo ločiti 

med hitrimi oziroma minljivimi odnosi in dlje trajajočimi odnosi, ki jih spremljajo vzajemna 

čustva, vzajemno zaupanje ter želja obeh oseb, da se nadaljujejo. 

O socialnih mrežah kot povezavi posameznika z drugimi ljudmi v njegovem življenjskem 

okolju govori tudi Mali (2008), ki pa jih loči na neformalne in formalne. Neformalne socialne 

mreže vključujejo stike z družino, s sorodstvom, sosedi in prijatelji, torej bližnje ljudi, na katere 

se lahko posameznik opre. Med formalne socialne mreže pa sodijo vsi formalizirani stiki 

posameznika z okoljem. 

Tudi Ramovš (2003) loči med različnimi socialnimi mrežami, in sicer med naravnimi 

socialnimi mrežami, umetno oblikovanimi socialnimi mrežami za krajši čas oziroma le za 

določene vidike življenja, trajnejšimi oziroma celostnimi umetno oblikovanimi socialnimi 

mrežami za socialno urejanje ter nadomestnimi socialnimi mrežami ob izpadu kakšne bistvene 

socialne funkcije iz naravnih socialnih mrež. Med naravne socialne mreže uvršča družino, 

sosedstvo, sorodstvo in prijateljstva, med umetno oblikovanimi socialnimi mrežami za krajši 

čas so skupine za samopomoč in terapevtske skupine, med trajnejšimi ter bolj celostnimi 

socialnimi mrežami za socialno urejanje so prevzgojni zavodi, med nadomestnimi socialnimi 

mrežami pa so rejniške družine, domovi za stare ljudi in podobno. Gre za to, kaj ljudi v določeni 

socialni mreži povezuje in kakšne so te povezave.  

Da človek socialno funkcionira, pa je pomembna kakovost njegovega sožitja, predvsem v 

družini, službi in osebni družbi. Človek ima v teh skupinah oziroma vrstah mikrosocialnih 

skupin določeno število tesnih medčloveških odnosov in razmerij, ki so odločilna za kakovost 

njegovega življenja. V teoriji skupin je zgornja meja možnih osebnih odnosov skupno v vseh 

treh skupinah 32 ljudi, a velika večina ljudi ima takšnih tesnih medčloveških odnosov na ravni 
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mikrosocialnih skupin manj. So pa tudi ljudje, ki ne čutijo nikogar blizu sebe, torej so brez 

mikrosocialne mreže (Ramovš, 2003). 

Hlebec, Kogovšek, Domajnko in Pahor (2009) takšne tesnejše medosebne odnose imenujejo 

nekoliko drugače, in sicer lokalno ali osebno omrežje posameznika. To omrežje posameznika 

sestavljajo ljudje, ki so zanj kakor koli pomembni, in sicer ožja ali širša družina, prijatelji ali 

sosedje. Kar je mogoče opazovati pri takšnem omrežju, je velikost oziroma, na koliko ljudi se 

lahko oseba obrne po pomoč, strukturo oziroma, kako močno in na kakšne načine so člani 

omrežja med seboj povezani ter prevladujočo sestavo omrežja.  

Tako avtorji socialne mreže glede na različne raziskave razvrščajo v štiri tipe omrežij: 

- intimno ali emocionalno omrežje, ki je posamezniku najbližje;  

- omrežje socialne opore, ki deluje kot dobrodejen učinek na psihično in fizično zdravje 

ter dobro počutje in kot zaščita pred vplivi kriznih ter stresnih situacij; 

- informacijsko omrežje, kjer so vezi med posameznikom in člani tega omrežja relativno 

šibke ter  

- globalno omrežje, ki zajema vse ljudi, ki jih posameznik pozna. 

 

Podobno je razmišljala tudi avtorica Antonucci (v Hlebec, Kogovšek, Domajnko in Pahor, 

2009), ki je zasnovala spodaj upodobljeno metodo oziroma merski instrument pri raziskovanju 

osebnega omrežja, in sicer posebej za anketiranje starejših ljudi. 

 

Anketiranec v  prvi, notranji krog vpiše imena ljudi, s katerimi ima tesne in stabilne vezi ter so 

zanj zelo pomembni. Znotraj tega intimnega omrežja se člani redko menjavajo, navadno pa 

imajo več različnih vlog hkrati. V drugi krog oziroma omrežje socialne opore posameznik 

zapiše osebe, s katerimi si niso zelo blizu, a so zanj vseeno pomembne. Osebe v tem omrežju 

se hitreje menjavajo, prav tako pa imajo lahko eno ali več vlog. V tretji, zunanji krog 

posameznik zapiše osebe, ki jih še pozna, ki so zanj vsaj malo pomembne. Gre za informacijsko 
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omrežje, kjer se člani hitro zamenjujejo, najpogosteje pa imajo specializirane vloge. Po mnenju 

avtorice je ta metoda enostavna za uporabo, učinkovita in razumljiva za anketirance, saj si z 

nastalim diagramom lažje predstavljajo svoje omrežje.  

Socialno oporo, ki je za ljudi izrednega pomena, delimo na štiri različne vrste. Instrumentalna 

ali materialna opora označuje predvsem praktično pomoč, kamor se uvršča posojanje denarja, 

orodja, pomoč pri hišnih opravilih in podobno. Informacijska opora posamezniku daje  

informacije, ki jih potrebuje predvsem ob kakšni večji življenjski spremembi. Pri emocionalni 

opori gre za pomoč na čustveni ravni ob življenjskih krizah, kot na primer ob ločitvi, smrti 

bližnjega, težavah v družini in podobnih neprijetnih dogodkih. Med vrste socialne opore pa se 

uvršča tudi druženje, kjer pa gre za lahkotnejše dejavnosti, kot so izleti in obiskovanje (Hlebec, 

Kogovšek, Domajnko in Pahor, 2009). 

 

2.2  Socialne mreže in odnosi v starosti  

Zupančič (2004) navaja nekatere longitudinalne (Field in Minkler, 1988; Lehrin Minneman, 

1987) in prečne (Wagner in dr., 1999) študije, ki kažejo, da večinski delež, oziroma kar dve 

tretjini starostnikov v populaciji, zadrži količino socialnih stikov in dejavnosti tudi v pozni 

odraslosti. Kljub temu pa kar eni tretjini starostnikov količina socialnih dejavnosti upade, kar 

vseeno pomeni količinski upad socialne vpletenosti starostnikov. S starostjo ostajajo bolj 

stabilni socialni odnosi starostnikov z družinskimi člani, nekoliko manj stabilni pa so odnosi s 

prijatelji in z znanci. V odnosu med starostniki in družinskimi člani pa s starostjo vseeno upade 

količina teh stikov. Podobno ugotavlja tudi Kristančič (2005), ki pravi, da se z leti življenja 

zmanjšuje število prijateljskih odnosov, kar je značilno predvsem za obdobje od srednje do 

starejše življenjske dobe.  

Zmanjšanje velikosti socialne mreže lahko povzroči že sama upokojitev. K temu pa lahko 

pomembno prispeva še eden pomemben korak, in sicer preselitev iz svojega domačega okolja 

v institucionalizirano varstvo (Bagdonas, Jurkuvėnas, Kairys, Pakalniškienė in Zamelijeva, 

2017). Tudi Zupančič (2004) trdi, da imajo starostniki brez otrok in starostniki, ki živijo v 

domovih za starejše občane, navadno ožjo socialno mrežo ter pogosteje občutijo osamljenost 

kot pa starostniki starši in starostniki, ki živijo doma. Po Ramovšu (2003) lahko takšni dogodki, 

kot so preselitev iz svojega okolja, bolezen, poškodba ali podobni dogodki, hitro zamajejo 

ravnotežje med vpetostjo v medčloveške povezave in sprejetostjo ter samostojnostjo, na kar je 

človek v tretjem življenjskem obdobju še posebej občutljiv.  

Tako kot vsak star človek pa potrebuje tudi tak, ki biva v domu, socialno mrežo ljudi, ki mu 

predstavljajo socialno oporo tako, da se z njimi povežejo in ohranjajo stike. Glede na raziskave 

so najpomembnejši ožji svojci starostnika, torej otroci, partnerji, vnuki … Naslednji med 

najpomembnejšimi členi socialne mreže starostnika pa je osebje doma. Kljub temu da 

stanovalci z osebjem doma niso v zelo intimnem odnosu, kot so s sorodniki, star človek 

potrebuje tudi to možnost opore in pomoči v primeru težav (Mali, 2008).  

Podobno ugotavlja tudi Bračič (2011) s svojo raziskavo, kjer je večina stanovalcev (53,1 %) 

mnenja, da jim pri premagovanju osamljenosti najbolj pomagajo svojci, ki so pomemben člen 

v socialni mreži starostnikov. Svojci starostnikom predstavljajo vez z zunanjim svetom in 

domačim okoljem.  S sodelovanjem v procesu oskrbe lahko pomembno prispevajo in dvignejo 

kakovost bivanja oskrbovanca. Na drugem mestu pomembnega člana socialne mreže, ki 

pripomore k premagovanju osamljenosti, so sostanovalci (26,9 %), nato pa zaposleni (11,5 %). 
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Oženje socialnih mrež v starejših letih in posledično pogosto osamljenost lahko razumemo z 

dveh vidikov, in sicer, da starostnike družba izolira, izključuje in diskriminira, tako na primer 

v nekaterih državah predpisujejo koledarsko starost upokojitve, onemogočajo honorarno delo, 

prepovedujejo vožnjo z motornim kolesom, onemogočajo zadolževanje pri bankah ter sklepanje 

zavarovanj. Prav tako v družbi obstaja še mnogo nenapisanih pravil vedenja in obnašanja 

starostnikov. Po drugi strani pa se starostniki sami umikajo iz družbenega življenja, saj v njem 

ne najdejo več svojega kotička. Starostniki tako ne hodijo radi na prireditve, odklanjajo 

povabila, zapirajo se vase in v svoj prostor. Hkrati pa raziskave kažejo, da starejši potrebujejo 

in si želijo druženja. V raziskavi o potrebah starejših leta 2001, kjer je sodelovalo 6610 oseb, je 

31 % teh izpostavilo, da pogrešajo druženje, 18 % si želi obisk prijateljev, 15 % si želi srečanj 

(Pečjak in Pečjak, 2007). 

 

2.3  Pomembnost socialnih mrež  

Zakaj so socialne mreže in odnosi v življenju človeka tako pomembni ter kakšne koristi imamo 

od njih? 

Na to vprašanje odgovarjajo številni avtorji, ki dokazujejo, da ima socialna mreža pogosto 

temeljno vlogo na več življenjskih področjih. Študije kažejo, med njimi tudi raziskava avtorjev 

Mehra, Kilduff in Brass (2001), da večje socialne mreže navadno pozitivno vplivajo na delovno 

učinkovitost. Cohen (1997) pa je celo ugotovil, da lahko večja socialna mreža zmanjša možnosti 

za prehlad. Tudi s številnih drugih raziskav je razvidno, da imajo socialne mreže posameznika 

pomembno vlogo za dobro počutje in kvaliteto življenja. Različne študije in teorije, ki 

preučujejo pomembnost socialnih mrež na kakovost življenja, lahko ločimo v dve skupini, 

model glavnega vpliva in model varovanja pred stresom. Nekatere ugotovitve različnih 

avtorjev, npr. Huxhold, Fiori in Windsor (2013), podpirajo idejo, da socialne mreže neposredno 

vplivajo na kvaliteto življenja skozi socialno vključenost in zadovoljstvo z življenjem. Holt-

Lunstad, Smith in Layton (2010) poudarjajo neposreden vpliv na fizično zdravje, Shankar, 

Hamer, McMunn in Steptoe (2013) pa na kognitivno zdravje. Spet drugi pa s svojimi 

raziskavami (Baek, Tanenbaum in Gonzalez, 2014) poudarjajo izredno pomembnost socialnih 

mrež kot varovalni dejavnik pred stresom, in sicer kot socialna podpora (Bagdonas, Jurkuvėnas, 

Kairys, Pakalniškienė in Zamelijeva, 2017). 

S tem vprašanjem so se ukvarjali številni avtorji, ki so ugotovili, da imajo socialne mreže vpliv 

na številna področja človekovega življenja, od samega fizičnega zdravja, delovne učinkovitosti, 

kognitivnih sposobnosti, pa vse do odpornosti pred stresnimi dogodki.  

 

2.3.1 Vpliv na zdravje 

Številne raziskave in avtorji pravijo, da naj bi bila izolacija povezana s starostno obolevnostjo 

in upadom funkcij. Sočasno pa izboljšanje socialnih vezi izboljša kognitivne funkcije pri 

starejših. Ashley in Wasserman ugotavljata, da je v procesu staranja tako eden pomembnih 

negativnih dejavnikov pomanjkanje socialne interakcije. Kot so ugotovili, socialna opora 

pomembno blaži bolezni. Podobno so ugotovili tudi Shye in dr., in sicer, da so anketiranci z 

več socialnimi vezmi v sedemletnem obdobju doživeli manjši upad funkcionalnih sposobnosti 

(Hlebec, Kogovšek, Domajnko in Pahor, 2009). 

Tudi Dragoš (2000) ugotavlja, da gre pri staranju in socialnih mrežah za recipročen vpliv, torej, 

da staranje vpliva na socialne mreže, hkrati pa tudi obratno socialne mreže vplivajo na proces 

staranja. Pri tem je prišel do pomembnega spoznanja, in sicer, da so učinki socialnih mrež tesno 
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povezani z zdravstvenim stanjem starejših ljudi, kjer so socialne mreže varovalni dejavnik. Ti 

učinki možnih interakcij so odvisni tako od fizične kondicije, spola, kot tudi materialnega stanja 

starega človeka (Mali, 2008). 

Da je socialna opora pomemben dejavnik zdravja, pa poudarja tudi Svetovna zdravstvena 

organizacija WHO (2003), ki pravi, da pripadnost socialnim omrežjem omogoča ljudem 

občutek, da so sprejeti in cenjeni, kar pa ima močan učinek na zdravje. Ljudje z manj opore od 

drugih so bolj verjetno depresivni in imajo več tveganja za zaplete ter več težav zaradi kroničnih 

bolezni. Če so odnosi z bližnjimi nepodporni, ima to zelo velik negativen vpliv tako na duševno 

kot tudi na telesno zdravje. Pomembnost socialne opore pa se kaže tudi na družbeni ravni, in 

sicer v družbah z visoko stopnjo izolacije ter socialne izključenost, kjer je prisotna visoka 

stopnja prezgodnje smrti.  

 

2.3.2 Pomembna podpora in zaščita pred stresom  

Avtor Caplan, ki je preučeval socialno oporo, pravi, da socialne vezi pomembno vplivajo na 

potek in izid življenjskih prehodov ter kriz. Pri tem socialno oporo klasificira na emocionalno, 

materialno in informacijsko. Socialno podporo, kot zaščito pred stresom, opredeli tudi Cobb, ki 

dodaja, da tovrstna opora posamezniku omogoča tudi zavedanje, da je ljubljen, sprejet, 

spoštovan. Ključen dejavnik kakovosti socialne opore pa je vzajemnost (Hlebec, Kogovšek, 

Domajnko in Pahor, 2009). 

Na vprašanje o pomembnosti socialnih mrež zelo dobro odgovori Kristančič (2005), ki pravi, 

da poleg tega, da nam odnosi dajejo pomen, srečo in zadovoljstvo, izražanje altruizma, varnost, 

širšo razgledanost, identiteto, sta za nas pomembna predvsem dva področja, in sicer pripadnost 

in podpora. Vsi ljudje imamo potrebo in si želimo biti član neke skupine, želimo biti del nečesa. 

Ti medosebni odnosi so naša socialna in čustvena podpora. Reševanje življenjskih izzivov in 

problemov je veliko lažje, če jih delimo z drugimi. Vse nesrečne trenutke v življenju lažje 

prebrodimo s podporo. Podporo dobimo od tistih, ki nas želijo poslušati in se jim lahko 

zaupamo. 

Z uspešnim staranjem tudi Šadl in Hlebec (2009) povezujeta emocionalno oporo v odnosih, ki 

omogoča zadovoljevanje emocionalnih potreb posameznika, predvsem v njegovih stresnih in 

kriznih življenjskih situacijah ter skrbi za izboljšanje psihološkega počutja in ohranjanje 

harmonije v odnosih. Pri emocionalni opori gre za niz vedenj in aktivnosti, ki izražajo skrb, 

sočutje, razumevanje ter konkretno pomoč pri reševanju osebnih stisk. Podobno ugotavljata 

Domajnko in Pahor (2015) v raziskavi socialnih vidikov odpornosti. Vključeni v njuno 

raziskavo menijo, da z vključenostjo v socialno okolje oziroma druženjem pridobijo optimizem, 

s tem pa se izboljša tudi kvaliteta njihovega življenja. Druženje in kontakti z drugimi jim 

pomagajo pozabiti na težave, jih razvedrijo, postanejo bolj optimistični, bolj radovedni, 

oziroma se bolj zanimajo za ostale stvari ter motivirani za skrb zase. Socialni dejavniki, kot je 

vključenost v družbeno življenje in aktivnosti, so bili tako povezani z odpornostjo posameznika 

pred škodljivimi dejavniki staranja. Pokazalo se je, da je druženje pomemben preventivni 

dejavnik, ki pomaga obvladovati stres in probleme ter tako prispeva k blaginji, kljub 

morebitnem pomanjkanju zdravja. Avtorja pa opozarjata, da je pozitivne učinke socialne 

podpore možno opaziti le pri vzajemni podpori, oziroma so odvisni od vzajemne izmenjave. 

Udeleženci so razkrili, da je za pomembne socialne odnose pomembna predvsem vzajemna 

podpora, ki je izmenjana in uravnotežena. 

Nudenje in prejemanje opore in pomoči je torej učinkovito le, če je mogoča izmenjava, na kar 

opozarjajo tudi Hlebec, Kogovšek, Domajnko in Pahor (2009). Pravijo, da takšna vzajemnost 
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izničuje negativne posledice občutka, da si nekomu v breme. Tako je vzajemnost nudenja opore 

ena temeljnih  oblik socialnega veziva. Pomembne pa so tudi ugotovitve, da daje samo nudenje 

opore občutek zadovoljstva, koristnosti in pripadnosti. Torej morajo starejši ljudje imeti 

možnost, da nudijo, kar lahko in kar zmorejo.  

Prva tako pa so dejavnosti, pri katerih narediš kaj dobrega za druge, kot na primer varstvo otrok, 

pomoč pri učenju in podobno, pomemben socialni faktor. Takšne dejavnosti povzročijo osebno 

zadovoljstvo, saj se pomagajoče osebe počutijo koristne, prav tako pa pomagajo tudi pri 

soočanju z avtonomnostjo in s samostojnostjo. Vključeni v že omenjeno raziskavo socialnih 

vidikov odpornosti so negativnost, pesimizem in nizko kvaliteto življenja povezovali s socialno 

izolacijo. Torej so nasprotno pozitivnost in dobro kvaliteto življenja v starosti povezovali s 

socialnimi kontakti, in sicer s smiselnimi aktivnostmi ter z vzajemno podporo. Vključenost v 

socialno življenje pomeni druženje, socialne mreže in medgeneracijsko solidarnost. Pri 

raziskavi je bilo videti, da je vključenost v socialno življenje pomembna za dobro kvaliteto 

življenja v starosti, in sicer kot potencial varovalnega dejavnika pri škodljivih dejavnikih 

staranja. S pomočjo socialnega življenja, aktivnosti so pridobili odpornost, in sicer pridobili so 

voljo ter moč prestopiti vse težke izgube v tem obdobju in za skrb zase. Druženje, socializacija, 

socialno vključevanje je tako pripomoglo k oblikovanju dobrih, produktivnih obvladovalnih 

strategij (Domajnko in Pahor, 2015). 

Avtorja ugotavljata in poudarjata, da med socialnimi mrežami, odpornostjo in zdravjem ni 

preprostih linearnih vzročno-posledičnih povezav. Odpornost bi lahko bila produkt socialnih 

okoliščin in dobrega zdravja, ali pa element osebnostne socialne vključenosti, ki nato vpliva na 

dobro subjektivno zdravje. Tako gre za kompleksno razmerje. 

V današnji družbi doživljajo stari ljudje veliko več stisk v svojih nematerialnih potrebah kot v 

materialnih. Večino starih ljudi ne ogrožajo lakota, žeja, ne strah, da bodo brez doma, brez 

obleke, na mrzlem, brez zdravstvenega varstva in osnovne pomoči. Marsikdo si celo lahko 

privošči razvedrilo. Tako ima veliko starejših ljudi zagotovljeno osnovno materialno varnost 

do smrti, a kljub temu njihova starost ni kakovostna, in sicer zaradi osamljenosti, zaradi nelepih 

medčloveških odnosov s svojci, zaradi pomanjkanja osebnega človeškega stika z otroki, 

mladino in s srednjo generacijo, zaradi nesprejemanja svoje starosti, ki je v družbi zakoreninjen 

tabu, ter pomanjkanja bolj osebnega, prijateljskega odnosa s tistimi, ki zanje skrbijo. Kljub temu 

da imajo starostniki danes veliko možnosti za izobraževanje, zabavo, preganjanje časa in 

morebitne samote, pa nič od tega ne more nadomestiti osebnega odnosa, prijateljevanja ter 

druženja s človekom (Ramovš, 2003). 

 

2.3.3 Posledice pomanjkanja socialnih mrež  

Kot že zapisano, je v življenju človeka, poleg telesne in duševne razsežnosti, enako pomembna 

tudi socialna razsežnost, ki jo sestavljajo odnosi z drugimi ljudmi, pogovarjanje in sodelovanje 

z njimi, pametna skrb zase ter čut za druge, smiselno reševanje stisk in podobne sposobnosti. 

Tako kot telesne in duševne sposobnosti lahko obolijo tudi socialne. Čedalje pogostejši so 

primeri, ko je starostnik siten, črnogled, zagrenjen. Gre za tipične socialne motnje. Hujšo 

motnjo v sožitju starejšega človeka z ljudmi okrog sebe pa imenujemo socialna patologija. 

Tovrstne motnje torej nastanejo v človekovi socialni ali medčloveško odnosni razsežnosti in se 

od tam razširjajo na duševno področje, telesno zdravje ter v druge človekove razsežnosti. Gre 

za povezanost vseh človekovih razsežnosti v nedeljivo celoto. Tako v življenju starostnika nič 

ne pomaga velika skrb za telesno zdravje ob zanemarjenosti medčloveškega sožitja, saj se to 

spridi v hudo socialno patologijo, kar lahko, kot že omenjeno, človeka pripelje do pešanja na 

zdravstvenem področju (Ramovš, 2003). 



16 

 

Med vrste socialne patologije pa Ramovš (2003) uvršča tudi osamljenost. Gre za najbolj 

množično in najbolj perečo socialno motnjo današnjega sveta. Na svetu naj bi bil osamljen vsak 

tretji starostnik, verjetno pa se jih počuti osamljenih še enkrat toliko. Pomembno pa je, da pri 

tem razločimo med človekovo samotnostjo in osamljenostjo. V človekovi naravi je potreba, da 

je včasih sam, prav tako pa tudi potreba po druženju. Tako človek stalno niha med osebno 

intimnostjo v samoti in koristno vpetostjo v socialne mreže. Pri tem je pomembno, da je nihanje 

med dvema zdravo, torej da je človek zmožen biti kakovostno sam in kakovostno z drugimi 

ljudmi. Tako lahko rečemo, da za človeka skrajna samota ne prinaša nič dobrega, saj se tak 

človek težko varuje pred padcem v zagrenjeno in črnogledo doživljanje samega sebe ter sveta. 

Avtor poudarja, da gre pri osamljenosti za doživljanje človeka, ki nima zadovoljene temeljne 

človeške potrebe po odnosu in razmerjih z drugimi. Tako lahko človek živi sredi množice ljudi, 

na primer v domu za stare, pa doživlja osamljenost, saj z nikomer ne vzpostavi stika in odnosa. 

Osamljenost je tudi vzrok za psihosomatsko obolevanje. Gre za izrazito začaran krog, ki vodi 

do čedalje slabšega stanja, in sicer osamljenost povzroči zagrenjenost, kar odbija druge ljudi, 

to pa povzroči še večjo osamljenost.  

Tudi Kristančič (2005) se strinja, da gre pri osamljenosti za subjektiven občutek, da smo sami.  

Osamljen človek lahko čuti, da je od strani drugih oseb zavržen, zapuščen, čeprav to v resnici 

ni tako. Nekateri se počutijo osamljene, čeprav so v skupini z drugimi ali pa se počutijo 

osamljene, kljub temu da imajo veliko število socialnih kontaktov, nimajo pa intimnejših 

odnosov.  

Pri tem avtorica našteva dejavnike, ki vplivajo na osamljenost  in so lahko osebni ali socialni. 

Med osebne razvršča manjše sposobnosti oblikovanja dobrih odnosov, nezmožnost za 

intimnejši odnos, sramežljivost, pomanjkanje veščin za začetni kontakt, strah pred 

zavrženostjo, nezaupanje vase, bojazni pred ljudmi, dosedanje neprijetne izkušnje in druge. 

Socialni dejavniki osamljenosti pa so osamljena družba, ki jo sestavljajo predvsem 

individualisti in zmanjšanje možnosti komunikacij »iz oči v oči«, življenje ljudi z bivalno 

odtujenostjo ter brezosebnostjo in spremenjen družbeni sistem, ki teži k materialnim dobrinami 

ter zmanjšanju časovnih zmožnosti oblikovanja osebnih in vzajemnih odnosov. 

Dva vidika razumevanja osamljenosti v starejših letih omenjata tudi Pečjak in Pečjak (2007), 

ki pravita, da po eni strani družba starostnike izolira, izključuje in diskriminira, tako na primer 

v nekaterih državah predpisujejo koledarsko starost upokojitve, onemogočajo honorarno delo, 

prepovedujejo vožnjo z motornim kolesom, onemogočajo zadolževanje pri bankah in sklepanje 

zavarovanj. Poleg tega pa v družbi obstaja še mnogo nenapisanih pravil vedenja in obnašanja 

starostnikov. Po drugi strani pa se sami umikajo iz družbenega življenja, saj v njem več ne 

najdejo svojega kotička. Starostniki tako ne hodijo radi na prireditve, odklanjajo povabila, 

zapirajo se vase in v svoj prostor.  
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3. DEMOGRAFSKE SPREMEMBE 

3.1  Kaj so demografske spremembe in vzroki zanje? 

Predvsem v razvitih državah zaradi podaljšanja življenjske dobe in priseljevanja narašča število 

prebivalstva, najbolj drastično pa narašča ravno število starejših ljudi (Pečjak in Pečjak, 2007). 

Takšen proces spreminjanja starostne sestave prebivalstva Šircelj (2009) imenuje demografsko 

staranje oziroma staranje prebivalstva. V tem procesu gre torej za povečevanje deleža starih. 

Delež starih se v prvi vrsti povečuje zaradi zmanjševanja števila rojstev, kar avtor poimenuje 

staranje od spodaj. Kasneje pa postane pomemben dejavnik staranja tudi umrljivost, kar pa 

poimenuje staranje od zgoraj. Kot tretji dejavnik, ki vpliva na starostno sestavo prebivalstva, 

navaja še selivnost oziroma priseljevanje.  

Ramovš (2013) pa z druge strani na demografsko staranje gleda kot širši problem, oziroma kar  

niz demografskih problemov, izzivov ali nalog, kot so prenaglo odhajanje srednje generacije v 

upokojitev, večanje potreb po oskrbi onemoglih ljudi, premajhno medsebojno povezovanje 

generacij, preobremenjenost družine pri oskrbi onemoglih članov družine in prešibko 

doživljanje vrednosti ter smisla starosti v današnji družbi. Tako je potrebno na staranje 

pripraviti tako posameznike kot tudi celotno družbo (Macuh, 2017). 

 

3.2  Statistika staranja prebivalstva v Sloveniji  

Glede na Projekcije prebivalstva 2015 po spolu in starosti (2015) je v Sloveniji leta 2007 med 

nekaj več kot dvema milijonoma prebivalcev živelo 13,9 % mlajših od 15 let in 16,1 % starih 

65 let in več. Leta 2017 je med 2 065 127 prebivalci živelo 15,84 % starih 0-15 let in 18,90 % 

starih 65 let ter več. Tako bo po pričakovanjih leta 2030 med 2 080 145 prebivalci živelo 14,99 

% starih 0-15 let in 24,94 % starih 65 let in več. Tako bo istega leta kar četrtina slovenskega 

prebivalstva stara 65 let in več. Leta 2050 pa bo ta populacija predstavljala že kar tretjino 

celotne populacije (Projekcije prebivalstva 2015 po spolu in starosti, Slovenija, 2015–2081, 

2015). 

1. januarja 2015  je bila skoraj petina prebivalstva Slovenije stara 65 ali več let. Tudi zadnje 

napovedi Eurostata v zvezi s projekcijami prebivalstva za Slovenijo (t. i. EUROPOP2013) 

kažejo, da naj bi se delež starejših do leta 2060 v celotni strukturi prebivalstva povzpel na skoraj 

30 % (Mednarodni dan starejših, 2015). 

Med prebivalci Slovenije je bilo 1. januarja 2017 oseb, starih 65 ali več, 390.426, kar 221 

prebivalcev pa je bilo starih 100 ali več let. V letu 2010 so starejši predstavljali 16,5 % celotnega 

prebivalstva Slovenije, na začetku leta 2017 pa že 19,1 % (Mednarodni dan starejših, 2017). 

 

3.3  Staranje prebivalstva po svetu 

Rast števila starejših pa ni le slovenski problem, ampak je, glede na tuje vire, globalen fenomen. 

Pričakovano je, da bo med leti 2017 in 2050 prav vsaka država sveta doživela znatno povečanje 

števila populacije, stare 60 let in več. Staranje populacije je, kot so opredelili tudi slovenski 

avtorji, odvisno od manjšanja števila rodnosti in višanja življenjske dobe, kar je prineslo 

demografske spremembe. Evropa je bila prva, ki je vstopila v te spremembe, in sicer z 

zmanjšanjem rojstev ter višanjem življenjske dobe ob koncu devetnajstega in v začetku 

dvajsetega stoletja na vseh območjih. Na primer v Nemčiji je od leta 1950, ko je povprečno ena 

ženska rodila 2,1 otroka, ta številka do leta 2017 padla na 1,5 otroka. Medtem pa se je delež 

starih skoraj podvojil, in sicer v letu 1950 s 15 % na 28 % v letu 2017. Tako je bilo v letu 2017 
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svetovnih prebivalcev, starih 60 let ali več, kar 962 milijonov, v letu 1980 pa je bilo teh le 382 

milijonov. Število starejših se bo po pričakovanjih do leta 2050 ponovno podvojilo, tako bo to 

število naraslo do skoraj 2,1 milijarde. Število starejših se na globalni ravni povečuje hitreje kot 

število katere koli mlajše starostne skupine. Leta 1980 je bila skupina otrok, starostna skupina 

od 0 do 9 let, znatno številčnejša od skupine starejših, starih 60 let in več. V letu 2030 pa naj bi 

starejši že presegli število otrok, starih do 10 let. Prav tako pa projekcije napovedujejo, da bo v 

letu 2050 število starejših oseb, starih 60 ali več, celo preseglo število mladostnikov in mladih, 

starih 10–24 let. Leta 2017 je bil na svetu vsak osmi človek star 60 let ali več. Leta 2050 pa naj 

bi bila po predvidevanjih stara oseba že vsaka peta. V Evropi in Severni Ameriki je ta delež 

dosežen že v letu 2017, a je proces staranja prebivalstva na teh dveh kontinentih naprednejši. V 

letu 2050 naj bi starejše osebe dosegle 35 % celotnega prebivalstva v Evropi, 28 % v Severni 

Ameriki, 25 % v Latinski Ameriki in Karibih, 24 % v Aziji in 9 % v Afriki (World population 

ageing, 2017). 

Podobno pravita tudi Pečjak in Pečjak (2007), in sicer, da je leta 1998 na svetu živelo 580 

milijonov ljudi, starejših od 60 let, za leta 2050 pa napovedujejo, da bo takih kar dve milijardi. 

Tega leta naj bi bil v Evropi vsak tretji prebivalec star čez 60 let. Število osemdesetletnikov naj 

bi do leta 2050 naraslo na 311 milijonov, kar je 5,3-kratno povečanje, število devetdesetletnikov 

na 57 milijonov, kar pomeni 8-kratno povečanje, stoletnikov pa naj bi bilo kar 2,2 milijona. 

Prebivalstvo sveta je v zadnjih 30 letih zraslo približno za 20 % na desetletje, pri starostnikih 

pa za več kot za 200 %. 

Kot pravi Šircelj (2009), je do srede sedemdesetih let 20. stoletja delež starih naraščal počasi, 

od takrat dalje pa narašča vedno hitreje. Staranje prebivalstva se bo v 21. stoletju še nadaljevalo, 

kar lahko sklepamo na osnovi sedanje starostne sestave prebivalstva in projekcij prebivalstva. 

Tako se bo povečal delež starih, zniževal delež odraslih in zniževal delež mladih. V Sloveniji 

je leta 2003 delež starejših od 64 let prvič presegel delež mladih do 14 let. Čez približno 50 let 

pa bo le-tega presegel delež starejših od 79 let. Vse dosedanje projekcije prebivalstva, tako 

najbolj pesimistične kot tudi najbolj optimistične, potrjujejo, da se bo staranje prebivalstva v 

Sloveniji in po svetu v naslednjih desetletjih še nadaljevalo. Zato je nadaljnje prilagajanje 

družbe spreminjajoči se starostni sestavi prebivalstva nujno.  

 

3.4  Ukrepi držav  

Bolj kot se starejša populacija veča, bolj je pomembno, da državne oblasti oblikujejo inovativne 

politike in javne službe, katerih ciljna populacija so starejše osebe. To med drugim vključuje 

politike, namenjene namestitvam, zaposljivosti, zdravstveni oskrbi, infrastrukturi in socialnemu 

varstvu. Tako na primer vlade v svetu iščejo rešitve skozi sistem pokojnin, druge skozi 

zakonsko opredelitev starosti odhoda v pokoj, tretje pa skozi investicije v vseživljenjsko 

izobraževanje, kar je vedno bolj prepoznano kot ključno za ohranjanje aktivnosti starejših ljudi. 

Prav tako si zdravstveni sistemi po vsem svetu prizadevajo za spodbujanje zdravega staranja, 

za preprečevanje in zdravljenje nenalezljivih bolezni ter kroničnih stanj, kot tudi za izboljšanje 

dostopa do kakovostne dolgoročne in paliativne oskrbe (World population ageing, 2017). 

Občutno staranje evropskega oziroma svetovnega prebivalstva pa ni povzročilo oziroma 

predstavilo le ekonomskih in zdravstvenih problemov, ampak je povzročilo povečanje 

zanimanja za kvalitetno življenje in dobro počutje v starosti (Creighton, 2014; v Bagdonas, 

Jurkuvėnas, Kairys, Pakalniškienė in Zamelijeva, 2017).  

Tudi Ramovš (2003) opaža, da je zadnja leta, z drastičnim porastom starejših ljudi, postalo 

vprašanje o starosti in staranju eno najbolj perečih javnih vprašanj, s tem pa je tudi skrb za 
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kakovostno staranje postala prioritetna javna politična zadeva držav. Skrb za kakovostno 

staranje in sožitje generacij počasi postaja preživitvena naloga celotne evropske kulture. Z 

druge strani pa avtor opozarja, da je v družbenem ozračju zaznati odklonilen odnos do starosti, 

oziroma da družba starost dojema kot tabu. Zato je prvi pogoj, da bo priprava na povečan delež 

starih sploh smiselna, spremeniti družbeno zavest, da je starost pomembno obdobje življenja, 

ki ima svoje naloge in možnosti, pa tudi svoje tegobe. 

Seveda ima država ključno nalogo pri kakovostni starosti svojih prebivalcev, in sicer s tem, da 

postavlja in uresničuje predpise o delu s starimi ljudmi in zanje v ustanovah, katerim predpisuje 

normative in standarde za kakovostno življenje starih ljudi. V slovenskih domovih so ti 

normativi visoki in ugodni za stare, pomembno pa je, da država izvajanje teh tudi kontrolira. 

Pomemben prispevek h kakovostni starosti ljudi pa ima tudi civilna družba, oziroma združenja, 

društva in socialne mreže. Med slednjimi so pomembne predvsem sorodstvena in sosedska kot 

tradicionalne socialne mreže, prijateljska kot sodobne, različne mreže medgeneracijske ali 

skupnostne samopomoči in samoorganizacije ter dobrodelne in solidarnostne mreže (Ramovš, 

2003). 

Naraščajoče število starih ljudi svet navadno obravnava kot slabo novico. Da temu ne bo tako, 

Kristančič (2005, str. 28) opozarja, da mora naša družba: 

 »Spremeniti starost in odpraviti gerontofobijo oziroma strah pred staranjem ter v bodoče 

ustvariti bolj pozitivno podobo staranja. 

 Zamenjati premočrtno omejevanje življenjskih načrtov z bolj prožnim, cikličnim 

načrtom. 

 Ustvariti nove oblike družinskih odnosov, ki bodo omogočale zadovoljitev seksualnosti, 

družabništva in prijateljstva. 

 Odkriti načine, da globoki starosti odstranimo različne oblike kroničnih bolezni. 

 Ustvariti produkte in servise, ki bodo starejšim omogočali udobje, zadovoljstvo ter 

ustreznost. 

 Ustvarjati sožitje vseh generacij v ustvarjanju pravičnega socialnega sistema.« 
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4. SKRB ZA STAREJŠE V SLOVENIJI 

Veliki večini starostnikom v tretjem življenjskem obdobju preostaja moči, da skrbijo zase 

povsem samostojno. Manjši del pa potrebuje pri tem pomoč. Nekateri potrebujejo le delno 

pomoč pri skrbi za svoje vsakdanje potrebe, tretji, ki jih je številčno najmanj, pa potrebujejo 

bolj ali manj popolno oskrbo. Pri tem je potrebno poudariti, da so tudi ti starostniki še marsičesa 

zmožni, kar morajo, oziroma bi morali upoštevati tudi programi, namenjeni njihovi oskrbi. 

Glede na naštete tri tipe skupin starostnikov ločimo programe in organizacije za kakovostno 

življenje, in sicer za povsem samostojne ljudi v tretjem življenjskem obdobju ter za smiselno 

uporabo njihovih življenjskih sil, programe za delno pomoč in programe za popolno oskrbo 

opešanim (Ramovš, 2003). 

V prvo skupino programov in organizacij, ki je namenjena predvsem samostojnim 

starostnikom, se  po Ramovšu (2003) uvrščajo programi in organizacije za zaposlitev ter delo, 

programi in organizacije za medsebojno povezovanje starostnikov, programi ter organizacije 

za izobraževanje, programi in organizacije za rekreacijo ter šport, za potovanje, počitnice in 

razvedrilo, za medgeneracijske odnose ter za pripravo na upokojitev. Hkrati pa se v prvo 

skupino programov uvrščajo tudi stanovanjske zadruge oziroma stanovanjske skupine. 

V drugo skupino programov, namenjenim za delno samostojne starejše ljudi, avtor uvršča 

programe za usposabljanje družine s starim družinskim članom, pomoč in nega na domu, 

zagovorništvo ter inšpekcijske službe za preprečevanje nasilja nad starimi ljudmi, centri za 

pomoč na daljavo in varovana stanovanja. 

Ne glede na to, da večina starejših ljudi v Sloveniji biva v domačem okolju, kjer prejema pomoč 

od svojih bližnjih ali strokovnih služb, se bom v nalogi posvetila predvsem družbeno 

organiziranim oblikam popolne oskrbe starejšim. Kot pravi zgoraj omenjeni avtor, so to tretja 

skupina programov, kjer gre za popolno in trajno odstranitev starega človeka iz njegovega 

domačega okolja. Programi, ki se uvrščajo v to skupino, so domovi za celodnevno varstvo, 

oskrbniške družine, dnevno varstvo in hišne skupnosti. V današnji družbi rastejo potrebe po 

odhajanju starih ljudi v ustanove po vsem svetu. Glavni razlog je seveda rastoče število starejše 

populacije, nič kaj manj pomemben razlog pa je prepad med generacijami, ki ga povzroča 

predvsem tabu starosti v družbi.  

Podobno tudi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 

(2013) ločuje med storitvami in pomočjo ljudem za samostojno življenje ter pomočjo s popolno 

oskrbo. Tako mrežo javnih služb na področju socialnovarstvenih storitev sestavljata dve veji:  

a) Storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje ter samostojno življenje v 

skupnosti 

V to skupino storitev resolucija uvršča Pomoč na domu in Dnevne oblike varstva.  

Pomoč na domu je storitev, namenjena osebam, starim nad 65 let, ki zaradi starosti niso 

sposobne za popolnoma samostojno življenje.  

Do konca let 2011 je bilo uporabnikov te oblike pomoči 5 834. Cilj nacionalnega 

programa pa je, da bi bilo teh uporabnikov 3,5 % ciljne populacije, kar znaša 14 000 

oseb, dnevno vključenih v obravnavo v različne oblike pomoči na domu, vključno z 

oskrbo v oskrbovanih stanovanjih.  

Tudi dnevne oblike varstva so namenjene osebam, starim nad 65 let, ki zaradi starosti 

in pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje. 

Resolucija navaja, da so do leta 2011 tovrstne storitve zagotavljale 350 mest, cilj pa je, 

da se ta številka poveča na 3 000 mest. 
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b) Storitve nastanitve z oskrbo: 

Resolucija v to skupino uvršča celodnevno institucionalno varstvo in kratkotrajne 

institucionalne namestitve. 

Celodnevno, 24-urno institucionalno varstvo starejših oseb je namenjeno osebam, 

starim nad 65 let, ki zaradi starosti niso sposobne za samostojno življenje.  

V celodnevno institucionalno varstvo je bilo leta 2011 vključenih 5 % populacije, stare 

nad 65 let, kar je približno 17 000 oseb. V prihodnosti želijo zagotoviti 20 000 mest. 

Resolucija v to skupino storitev uvršča še kratkotrajne institucionalne namestitve, ki pa 

še niso razvite. Za starejše od 65 let želijo okvirno zagotoviti 1 100 mest.  

Poleg naštetih storitev pa resolucija v mrežo javne službe na področju socialnovarstvenih 

programov vključuje še mrežo programov za starejše, ki so ogroženi s socialno izključenostjo 

ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi za dementne 

osebe ter njihove svojce. Slednja mreža je sestavljena iz: 

- Preventivnih programov 

- Informacijskih in svetovalnih programov ter programov telefonskega svetovanja 

- Programov koordinacije, podpore in izvajanja pomoči ter samopomoči za starejše 

- Programov zagovorništva in samozagovorništva ter 

- Programov regijskih medgeneracijskih središč 

 

Tudi Bračič (2011) nam poda nekoliko jasnejšo sliko razporeditve storitev socialnega varstva 

za starejše: 

- Institucionalno varstvo, pod katero se uvrščajo domovi za starejše, oskrbovana 

stanovanja in oskrba v drugi družini  

- Pomoč na domu 

- Institut družinskega pomočnika 

- Dnevni centri za starejše 

- Socialni servis 

- Centri za pomoč na daljavo 

- Začasna oskrba 

 

4.1  Institucionalno varstvo 

4.1.1 Razvoj in zgodovina institucionalne oskrbe starejših oseb  

Zametke institucionalne oskrbe najdemo že v 13. stoletju, in sicer kot dobrodelne ustanove, 

imenovane špitali, ki so bile ustanove, podobne zavetiščem, namenjene pohabljenim, 

prizadetim ljudem in revežem. Nato se je v 16. stoletju pričela členitev in specializacija 

dejavnosti špitalov. Konec 18. stoletja so ustanavljali ubožnice, v katerih so dobili oskrbo tisti 

ljudje, ki si z delom niso mogli priskrbeti osnovnih življenjskih potrebščin. Ubožnica je ljudem 

ponujala prenočišče in hrano. Nastajale pa so tudi hiralnice, kjer so oskrbo dobili onemogli in 

neozdravljivo bolni ljudje. Ti ljudje v špitalih niso bili zaželeni, saj so zasedali mesta 

ozdravljivim. Vse naštete ustanove so vplivale na kategoriziranje starih ljudi v posebno 

družbeno skupino, s tem pa jim pridobila status revnih, odvisnih, nesposobnih, neproduktivnih 

in ranljivih članov družbe ter jih odrinila na rob družbe. Čeprav so se skozi razvoj 

institucionalnega varstva bivalne razmere zelo izboljšale, pa mnogi domovi za stare ljudi še 

vedno nosijo negativen prizvok ubožnic ali hiralnic (Mali, 2008).   
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Sodobnejše institucije oziroma domove za starejše pa Kuratorium nemške pomoči starejšim 

KDA (v  Imperl, 2012) deli po generacijah, in sicer: 

1. generacija domov za starejše so domovi, ki so se gradili do začetka šestdesetih 20.stoletja. V 

teh domovih so bile nudene enostavne oblike skrbi z minimalno tehnično opremo. Prostori so 

bili prenatrpani, imeli so večposteljne sobe in minimalne skupne prostore. 

2. generacija domov se je gradila v šestdesetih in sedemdesetih letih, gradila pa se je po modelu 

bolnišnic. Uporabnik je tako postal pacient. Pri drugi generaciji domov so se izboljšale 

higienske in bivalne razmere, na uporabnika je bilo več prostora, izboljšala se je negovalna 

oprema, manj pa je bilo premikov k udobnosti. Kot pravi avtor, se prav v to, drugo generacijo, 

uvršča večina slovenskih domov. 

3. generacija domov, ki je nastajala v osemdesetih in devetdesetih letih, se je zgledovala po 

stanovanjskih skupinah. Za to obdobje je značilen prehod z oddelkov na skupine. Prav tako so 

dodani pomembni skupni dnevni prostori, kjer se izvajajo aktivnosti. Stanovalci so s tem postali 

bolj motivirani za večjo samostojnost in aktivnost. Z gradnjo eno- in dvoposteljnih sob, pa so 

vzpostavili pogoje za individualnost in zasebnost.  

4. generacija se je pojavila od konca devetdesetih let. Njena glavna značilnost, ki jo loči od 

prejšnjih generacij, je težnja, da bi nege potrebnim nudila varno zavetje in normalno življenje. 

Pri gradnji se zgleduje po življenju v družini, prav tako se v majhnih skupinah izvajajo 

aktivnosti, ki se zgledujejo po domačem gospodinjstvu. Torej je življenje v takšni obliki 

skoncentrirano okoli štedilnika. Tovrstne aktivnosti so situacije, na katere so bili starostniki 

navajeni že od prej. Pri tem je stalno prisotna oseba, ki ima vlogo gospodinje. V takšnih 

skupinah nad negovalnimi dejavnostmi prevlada individualnost in pristojnost stanovalcev ter 

kakovost življenja. Koncept nege je pazljiv in human, pri tem pa stanovalce spodbuja k čim 

večji samostojnosti.  

 

4.1.2 Opredelitev institucionalnega varstva  

»Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani 

obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.« 

(Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 2010). Po pravilniku je lahko 

storitev institucionalnega varstva zagotovljena v socialnovarstvenem zavodu, v drugi družini 

ali v drugi organizirani obliki. Zavodska oblika vključuje domove za starejše, posebne socialne 

zavode, domove za otroke, zavode za usposabljanje, varstveno delovne centre in druge pravne 

ali fizične osebe, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti. 

Med upravičence te oblike socialnega varstva pa država s pravilnikom uvršča tudi osebe, 

starejše od 65 let. Ta skupina vključuje: 

»1. Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 

popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči. 

 

2. Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg 

neposredne osebne pomoči. 

 

3. Osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo 

neposredno osebno pomoč in  
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4. Osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne 

demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.«  

 

Institucionalno varstvo mora obsegati vse tri sledeče oblike oskrbe (Pravilnik o standardih in 

normativih socialnovarstvenih storitev, 2010): 

- Osnovno oskrbo, pri kateri gre za bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in 

prevoz.  

Bivanje je v institucionalnem varstvu organizirano v opremljenih, vzdrževanih in 

primerno ogrevanih sobah, ki so eno- ali dvoposteljne. Prav tako so zagotovljeni 

sanitarni prostori, prostori za osebno higieno, skupni prostori in prostori za izvajanje 

programov. Bivanje prav tako zajema čiščenje prostorov, čiščenje in vzdrževanje 

oblačil in perila. Pod organizirano prehrano se uvršča nabava, priprava in ustrezna 

postrežba hrane, ki mora biti primerna glede na starost ter zdravstveno stanje. Pri 

tehnični oskrbi gre za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje varstva, 

in sicer vzdrževanje opreme, prostorov, objekta ter okolice. Osnovna oskrba pa 

zagotavlja tudi organizacijo in izvedbo prevozov. 

 

- Zdravstveno varstvo, ki mora biti v skladu s predpisi s področja zdravstvenega varstva.  

 

- Socialno oskrbo, ki je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju socialne 

preventive, terapije in vodenja upravičencev. Gre predvsem za varstvo, torej pomoč pri 

vzdrževanju osebne higiene in izvajanju vsakodnevnih aktivnosti, kot na primer 

vstajanje, oblačenje, hoja ter vodenje upravičencev, ki obsega oblikovanje, izvajanje in 

spremljanje individualnih programov, sodelovanje z upravičencem in s svojci, z drugimi 

institucijami in s strokovnimi sodelavci, ter z organizacijo prostočasnih dejavnosti.  

Tako resolucija (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–

2020, 2013) kot tudi pravilnik (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 

2010) določata v sklopu institucionalnega varstva dve obliki, in sicer celodnevno varstvo ter 

dnevno varstvo. Celodnevno varstvo je namenjeno starejšim, ki potrebujejo oskrbo 24 ur na 

dan. Dnevno varstvo pa je namenjeno starejšim, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne 

oskrbe, a  potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur 

dnevno. Pri slednjem se uporabniki dnevno vračajo domov.  

 

4.1.3 Stanje v domovih za starejše  v Sloveniji 

Decembra 2013 je v domovih za starejše bivalo približno 17 700 oskrbovancev, kar je skoraj 

za tretjino več kot v letu 2006. Med oskrbovanci so bili tudi mlajši od 65 let, a je bil delež teh 

majhen (decembra 2013 jih je bilo malce več kot 6 %). Sicer so med vsemi oskrbovanci 

prevladovale osebe, stare 80 ali več let, delež teh pa je bil vsako leto večji (decembra 2013 že 

okrog dve tretjini). Med oskrbovanci so prevladovale ženske, bilo jih je skoraj tri četrtine 

(Mednarodni dan starejših, 2015). 

Glede na statistične podatke iz leta 2013 (Mednarodni dan starejših, 2015) in statistične 

podatke, pridobljene leta 2017 (Mednarodni dan starejših, 2017), se je število oskrbovancev v 

domovih nekoliko zmanjšalo. V domovih za starejše je 1. januarja 2017 prebivalo 16 784 

prebivalcev, starih 65 ali več let, kar je skoraj 1 000 oskrbovancev manj, kot pred 4 leti. Podatki 
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iz leta 2015 kažejo, da osebe iz te starostne skupine nimajo dovolj visokega dohodka, da bi 

lahko same plačevale bivanje in najzahtevnejšo oskrbo v domu za starejše.  

Glavni razlogi za prihod v dom za starejše so bili pri 80 % oskrbovancev v letu 2013 bolezen 

in starost oziroma nezmožnost za samostojno življenje (Mednarodni dan starejših, 2015). 

Podobno ugotavljata tudi Pečjak in Pečjak (2007), in sicer, da navadno v domove za starejše 

odhajajo ljudje, ki zaradi zdravstvenih, mentalnih ali pa socialnih stanj ne morejo živeti sami 

oziroma pri sorodnikih. Pri raziskovanju vzrokov za nastanitev v dom, starejše osebe večinoma 

(60-70 %) navajajo vzroke zdravstvene narave. 

V spodnji tabeli so prikazani podatki, pridobljeni na spletni strani MDDSZ (2018). Tabela 

prikazuje število domov za starejše in posebne socialne zavode v Sloveniji po regijah. 

Tabela 1: Domovi za starejše in posebni socialni zavodi v Sloveniji po regijah 2018 (MDDSZ 2018). 

Regija Javni 

domovi/ 

zavodi 

Dislocirane 

enote javnih 

domov/ 

zavodov 

Domovi s 

koncesijo 

Domovi na 

osnovi 

dovoljenja 

za delo 

Skupaj 

Celje  6 /  6 /    12 

Koper  6 /  2 1     9 

Kranj  6 /  3 /     9 

Krško  3 2 / /     5 

Ljubljana 20 3 12 /   35 

Maribor  5 6  5 /   16 

Murska 

Sobota 

 4 /  5 /     9 

Nova Gorica  5 2  1 /     8 

Novo mesto  4 / / 1     5 

Ravne na 

Koroške 

 3 /  4 /     7 

Skupaj 62 13 38 2 115 

Glede na podobno tabelo (Imperl, 2012), ki vsebuje podatke za leto 2011, se je v 7 letih 

povečalo skupno število domov in zavodov s 104 na 115, torej za 11. Od tega je javnih domov 

oziroma zavodov za 2 več, prav tako je za 2 naraslo število dislociranih enot, domov s koncesijo 

je kar 8 več kot pred sedmimi leti, medtem pa se je število domov na osnovi dovoljenja za delo 

zmanjšalo za 2. 

Povprečna velikost domov za starejše občane v Sloveniji je, kot ugotavlja Mali (2008), 213 

mest za stanovalce. Domovi, ki so se gradili med leti 1946 in 1966, zagotavljajo danes v 

povprečju 288 mest za stare ljudi. 31 % takrat zgrajenih domov deluje še danes. Domovi, grajeni 

med leti 1967 in 1991, v povprečju zagotavljajo bivanje 218 stanovalcem. V tem obdobju je 

nastalo 36 % še danes delujočih domov. Domovi, zgrajeni po letu 1991, so večinoma manjši, v 

povprečju imajo 135 mest, kar pa se je po letu še znižalo na okoli 100 mest. Skozi leta je opazen 

trend zmanjševanja bivalnih kapacitet, ki je povezan tudi z vstopom zasebnega sektorja v 

gradnjo domov. 
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4.1.4 Usmerjenost domov 

4.1.4.1 Dimenzije usmerjenosti domov 

Preden spoznamo vrste usmerjenosti domov in njihove glavne značilnosti, moramo spoznati 

dimenzije, ki so ključne pri določanju same usmerjenosti. To je proučevala avtorica Mali 

(2008), ki našteva 4 dimenzije usmerjenosti zavoda, in sicer splošne ter strukturne značilnosti, 

medsebojne odnose, osebni razvoj in ohranjanje ter spreminjanje sistema.  

- Pod prvo dimenzijo oziroma pod splošne in strukturne značilnosti uvršča:  

velikost ustanove, ki jo definirata predvsem število stanovalcev in število zaposlenih v domu;  

notranjo ureditev, kjer gre za delitev na oddelke in ločenost prostorov za zaposlene ter 

stanovalce;  

lokacijo opredeljuje oddaljenost doma od središča dogajanja, mesta in bližina infrastrukture;  

zaprtost pred zunanjim svetom pa opredeljujejo možnost obiskov, odhodi iz doma, registracija 

obiskov, uporaba komunikacijskih tehnologij in podobno.  

 

- Druga dimenzija je področje medsebojnih odnosov v zavodu, kar pa me v magistrski nalogi 

najbolj zanima. V to dimenzijo avtorica uvršča sodelovanje, podporo in spontanost. 

Pri sodelovanju gre za aktivno vlogo stanovalcev v domu pri izvajanju, vrsti in obsegu 

storitev, v kolikšni meri so k aktivnosti in sodelovanju spodbujani s strani zaposlenih, v 

kolikšni meri imajo možnost vplivati na življenje v domu, kolikšno moč ima njihovo mnenje, 

kakšni so odnosi med zaposlenimi in stanovalci ter ali stanovalci življenje v domu doživljajo 

smiselno.  

V kategorijo podpore avtorica vključuje odnose med stanovalci, kjer je mišljeno medsebojno 

povezovanje, pomoč, razumevanje, čustvena in moralna podpora, konflikti, nova prijateljstva 

ter zveze. Poleg odnosov med stanovalci pa ta kategorija obsega tudi spodbujanje stanovalcev 

k samostojni skrbi zase s strani zaposlenih,  upoštevanje zahtev in potreb stanovalcev ter 

njihovih svojcev in spoštovanje zasebnosti stanovalcev.  

Pod spontanost pa avtorica šteje spodbujanje stanovalcev in svojcev k svobodnem izražanju 

mnenja, možnost podajanja pripomb, stopnjo zaupanja med stanovalci in osebjem ter način 

komunikacije med njimi. 

 

- Tretja dimenzija, ki jo avtorica opisuje, je osebni razvoj, kamor uvrščamo avtonomijo, 

praktično usmeritev, usmeritev na osebne probleme in izražanje čustev.  

Pri avtonomiji gre, kot opisuje avtorica, za čim bolj samostojno odločanje in vplivanje na 

različne vidike življenja v domu.  

Pri tem poudarja, da je pomembna praktična usmeritev doma, ki stanovalce spodbuja k čim 

večji samostojnosti, upošteva njihove potrebe in želje ter jih spodbuja k življenju in 

udejanjanju izven institucije.  

Usmeritev na osebne probleme zahteva določeno stopnjo zaupanja med osebjem in stanovalci, 

pozornost politike doma na odnose ter klimo v domu, pozornost osebja do osebnih težav 

stanovalcev, spodbujanje medsebojne pomoči med samimi stanovalci in med stanovalci ter 

zaposlenimi.  
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V zavodih pa je pomembno tudi izražanje čustev, kar pomeni, da mora biti le-to dovoljeno, 

spodbujano, prav tako pa je zelo pomembno pravilno reagiranje osebja na izražanje čustev 

stanovalcev. 

 

- Zadnjo, četrto dimenzijo, ki opredeljuje usmerjenost zavoda, pa avtorica omenja ohranjanje 

in spreminjanje sistema, kamor vključuje: 

Red in organizacijo, kjer gre za možnost vplivanja stanovalcev nanj, možnost za prilagajanje 

reda in organizacije ter upoštevanje želja in potreb stanovalcev. 

Jasnost programa in kontrolo zaposlenih, kamor se uvrščajo kontrole odhodov, prihodov, 

prehrane, udeležbe na dejavnostih, upoštevanje hišnega reda in podobno.  

 

4.1.4.2 Dve skrajni usmerjenosti domov 

Glede na zgoraj naštete dimenzije in njihove značilnosti ločimo socialno ter medicinsko 

usmerjenost institucije (Mali, 2008): 

1.Dimenzija: Splošne in strukturne značilnosti 

Medicinsko usmerjene institucije in s tem tudi domovi za starejše so grajeni kot bolnišnice, z 

dolgimi hodniki, ločenimi prostori za stanovalce in zaposlene, ločenimi oddelki, večposteljnimi 

sobami ter s skupnimi, večnamenskimi prostori. Videz prostorov pri tem modelu je 

perfekcionističen, sterilen in  hladen. Tudi sama lokacija domov simbolizira odnos do njihovih 

stanovalcev. Taki domovi, ki so oddaljeni od večjih mest, slabo dostopni, so v starih, slabo 

vzdrževanih objektih, odražajo zapostavljenost in družbeno stigmo starejše populacije, kar pa 

je značilno za medicinski model. 

Za socialno usmerjene domove pa je značilno bivanje, ki je bolj prilagojeno posameznikovem 

okusu, torej gre za stanovalčevo odločanje o videzu sobe, opremi in podobno. Tako že sami 

prostori vsebujejo pridih individualnih značilnosti, potreb in zahtev stanovalcev.  

2.Dimenzija: Medsebojni odnosi 

V medicinsko usmerjeni instituciji prevladuje medicinska doktrina, stroka, ki za svoje 

dejavnosti ne potrebuje sodelovanja, podpore in spontanosti v medsebojnih odnosih. Glavna 

značilnost takšnih ustanov in tudi največja kritika je rutinsko ravnanje osebja, ki odraža tako 

neosebni odnos osebja do stanovalcev, kot tudi razmerja moči med njimi. K rutinskemu 

ravnanju oseb je prispevalo že osnovno poslanstvo domov v preteklosti, ki je bilo v temelju 

zdravstvene narave. To je vplivalo na postopno zaposlovanje delavcev različnih profilov, a s 

poudarkom na zdravstvenih kadrih, s tem pa se je oblikovala specializiranost različnih kadrov.  

Ravno obratno pa socialna usmeritev temelji na dimenziji medsebojnih odnosov in 

sodelovanja. Poudarja življenje čim bolj neodvisno od pravil institucionalne ureditve, s tem pa 

daje stanovalcem občutek, da živijo na svojem domu. V takih razmerah je tudi veliko več 

priložnosti za spontan razvoj pomoči sočloveku, navezovanje medčloveških odnosov, sožitje in 

sodelovanje med različnimi akterji. Medsebojna pomoč in dobri odnosi so izhodišče za socialno 

usmerjenost institucije, a jih mora osebje primerno vzdrževati in spodbujati. Poleg tega, da 

osebje v socialno usmerjenih domovih neguje odnose s stanovalci, z njihovimi svojci, s prijatelji 

in z znanci, je zanje značilno, da je institucija odprta tudi za njihovo sodelovanje, vzdrževanje 

stikov in upoštevanje njihovega mnenja, prav tako pa je osebje seznanjeno še s kvaliteto 

socialnih mrež stanovalcev.  
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3.Dimenzija: Osebni razvoj 

V preteklosti, do sredine šestdesetih let, so stanovalci in delavci v instituciji med seboj veliko 

več sodelovali, in sicer pri pridelovanju hrane, gospodinjskih opravilih, skrbi za nemočne 

stanovalce, vse to pa je bistveno prispevalo k njihovi medsebojni povezanosti, dobrim odnosom 

ter domačemu vzdušju v instituciji. K sodelovanju med samimi zaposlenimi in med zaposlenimi 

ter stanovalci je prispevala tudi univerzalnost oziroma vsestranskost zaposlenih, torej niso bili 

strokovnjaki le enega področja.  

Današnji medsebojni odnosi in nesodelovanje stanovalcev vplivajo na čedalje večjo odvisnost 

stanovalcev od osebja, kar pa je značilnost medicinsko usmerjenih ustanov. Osebje v teh 

domovih stanovalce prepoznava po diagnozah, oddelkih bivanja in obliki skrbi, ne pa, kot bi 

bilo to potrebno, po sposobnostih in zmožnostih, ki jih še imajo, oziroma jih še lahko razvijejo. 

Posledice takšne obravnave stanovalcev so medsebojna distanca, hierarhično razmerje in 

ločenost obeh svetov. Pri tem pa seveda ni prostora za potrebe stanovalcev po pristnem 

človeškem odnosu, prav tako ni sprejemanja ljudi, takšnih, kot so. V medicinsko usmerjenih 

ustanovah tako osebje najbolje ve, kaj je dobro za posameznika in ima ne glede na naravo 

problema vedno rešitev v medicinskih pripomočkih. V delovnih nalogah osebja v takšnih 

ustanovah je torej predvsem zadovoljitev institucionalnih ciljev in izvedba točno določenih 

pravil. Takšen način dela povzroča slabe odnose s stanovalci, saj nega poteka prehitro, kar pa 

stanovalcem ne dopušča samostojno opravljati del, ki jih še zmorejo.  

V socialno usmerjenih domovih pa je osebje bolj kot na cilje ustanove usmerjeno k oblikovanju 

osebnega odnosa s stanovalci in sprejemanju ter dopuščanju izražanja njihove individualnosti. 

Torej je institucija usmerjena na individualnost uporabnikov kot celostnih oseb in ne 

kolektivno, na skupino uporabnikov. Takšno poudarjanje individualnosti stanovalcev pa pri 

njih zbuja odgovornost za samostojno in avtonomno delovanje. Vse to, skupaj z urejenostjo in 

izgledom doma ter zagotavljanjem zasebnosti, bistveno prispeva k pomembnemu občutku 

domačnosti.  

 

4. Dimenzija: Ohranjanje in spreminjanje sistema 

Za osebni razvoj, ki je ključen dejavnik tretje dimenzije, je pomembno doživljanje smisla 

življenja, do česar pa pride le s kontrolo starostnika nad svojim življenjem v instituciji. Torej 

življenje v okolju, ki ga starejši ljudje oblikujejo po svoji meri, pozitivno vpliva na njihovo 

doživljanje starosti.  

Kontrola nad ravnanjem, rutino in prostorom pa je v institucijah prepogosto v rokah osebja 

domov, kar je značilno za medicinsko usmerjenost. V takšnih domovih je v ospredju doseganje 

in zadovoljevanje medicinskih ciljev oskrbe, avtonomija stanovalcev pa je prezrta. Tako so 

stanovalci objekti medicinske oskrbe.  

Socialna usmerjenost, katere skrb je osredotočena na individualnost uporabnikov, daje  

starostnikom možnost izbire in samostojnega odločanja o svojem življenju. Pri tem je 

pomembno vzpostavljanje ravnovesja med institucionalnimi pravili in potrebami stanovalcev. 

Prav tako je za delo v instituciji značilno to, da temelji na prepričanju, da imajo starostniki 

pravico do čim bolj normalnega življenja, kot so ga bili vajeni v domačem okolju.  
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4.1.4.3 Usmerjenost in značilnosti slovenskih domov  

Posebnost domov za starejše in drugih podobnih institucij je, da določeno število v njih živi, 

določeno število ljudi pa dela. Goffman (v Mali, 2008) takšne institucije imenuje socialni 

hibrid, saj gre za bivalno skupnost uporabnikov ustanove, hkrati pa tudi za formalno 

organizacijo, usmerjeno k določenim ciljem. Že v sami osnovi je med stanovalci in osebjem 

velik prepad, saj stanovalci v ustanovi živijo, tam se prepletajo vsi vidiki njihovega življenja, 

medtem pa je osebje v ustanovi le v določen čas, drugače pa živi v družbi zunanjega sveta. 

Omenjen prepad oziroma socialna distanca je pogosto tudi formalno predpisana. Omejeno je 

tudi posredovanje informacij stanovalcem o načrtih, ki jih ima osebje za njih, stanovalci sami 

pa so izločeni iz procesa odločanja o svoji usodi v ustanovi. 

Bračič (2011) pravi, da k temu prispeva tudi prevladujoča miselnost zaposlenih v domovih, in 

sicer, da delo ob oskrbovancu opravijo čim hitreje. Avtorica opozarja, da je to potrebno 

spremeniti v smeri oblikovanja pozitivnega odnosa do starosti in pomena samostojne skrbi zase, 

strokovne usposobljenosti o psihologiji vedenja v starosti, medčloveških odnosih, vzorcih 

komunikacije v odnosu do stanovalcev ter svojcev, oziroma spremeniti temelje v meri socialne 

usmerjenost domov. 

Z vidika materialne preskrbe v Sloveniji sicer nimamo slabih domov za stare ljudi. Večinoma 

so jih na prelomu tisočletja obnovili ali pa jih na novo zgradili. Prehrana, ogrevanje, čistoča, 

zdravstveno varstvo in nega, fizioterapija, delovna terapija ter druge storitve so v teh domovih 

na visoki ravni, celo nadpovprečni evropski ravni. A problem teh domov in njihovih programov 

je premajhna pozornost na nematerialne socialne potrebe starih ljudi, predvsem pa na sistemske 

pogoje za večjo kakovost medčloveških odnosov. Namreč dejstvo je, da so le-ti prav tako 

pomembni, kakor hrana (Ramovš, 2003).  

Tudi Imperl (2012) opozarja, da je v Sloveniji večina domov še vedno urejenih in organiziranih 

po modelu 2. generacije domov, njihovo delovanje pa je medicinsko usmerjeno.  

S pojavom tako imenovane 4. generacije domov, pa vse kaže na to, da se tudi v Sloveniji delajo 

premiki k nekoliko manjši medicinski usmerjenosti in nekoliko večji socialni usmerjenosti 

domov. Koncept četrte generacije, po Imperlu (2012), stanovalcem nudi varno zavetje in 

normalno življenje, pri tem pa se  zgleduje po življenju v družini. Koncept nege je pazljiv in 

human, pri tem pa stanovalce spodbuja k čim večji samostojnosti, prav tako pa je značilna 

usmerjenost na individualne potrebe stanovalcev. 

 K temu se pridružuje tudi Ramovš (2008; v Bračič, 2011), ki dodaja, da skuša ta koncept 

zadovoljevati naslednje pomembne človekove potrebe, in sicer intimnost v individualni sobi, 

pripadnost skupini ljudi s sodelovanjem pri gospodinjskih opravilih ter vpetost v socialne mreže 

širše skupnosti. Prav tako je v tem konceptu velika sprememba hišna gospodinja, ki se ne 

menjava in skrbi za družinsko vzdušje, kjer vsak član po svojih močeh ter volji sodeluje pri 

pripravi hrane in drugih vsakdanjih gospodinjskih opravilih. 

 

4.1.5 Pomembni vidiki življenja starejših oseb v domovih za stare, ki 

vplivajo na kvaliteto življenja  

Avtorica Bračič (2011) ugotavlja, da je kakovost bivanja starostnikov v domu večinoma 

povezana z zadovoljitvijo potreb, pri čemer pa so pomembni predvsem prostorska ureditev 

doma, prehrana in postrežba, dejavnosti, ki jih ponuja domsko varstvo, ter medosebni odnosi.  

Tako je v današnjih domovih pomembno, da poleg osnovne nege in zdravniške oskrbe, ki so je 

stanovalci deležni, domovi ponujajo tudi mnogo drugih dejavnosti, ki zapolnjujejo prosti čas 
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stanovalcev. Kot našteva Belič (1997), večina domov ponuja fizioterapijo oziroma telovadbo, 

delovno terapijo, ki obsega različne vrste ročnih del, stanovalci imajo na voljo tudi knjižnico, 

skupine za samopomoč in občasne verske obrede, prav tako pa se mesečno praznujejo rojstni 

dnevi ter organizirajo kulturne prireditve, izleti, pikniki, srečanja in druženja s svojci. 

Tudi Mali (2008) pravi, da je stanovalcem v današnjih domovih namenjeno veliko aktivnosti, 

dejavnosti, skupinskih oblik druženja in organiziranih kulturnih prireditev, s tem pa poskuša 

institucija nadomestiti izgubljeno domače okolje. Domovi določene dejavnosti celo prilagajajo 

željam in interesom stanovalcev. Glede tega institucija zagotavlja kvalitetnejše življenje v 

starosti, kot so ga deležni starejši ljudje v skupnosti. Kljub veliki ponudbi prostočasnih 

dejavnosti v domovih pa, kot so pokazale raziskave, stanovalci ne počnejo prav ničesar tudi po 

več ur, prav tako pa poročajo, da v institucionalni oskrbi primanjkuje družbenih interakcij in 

dejavnosti. Še huje, veliko časa stanovalci preživijo v socialni in emocionalni izolaciji (McKee, 

Harrison & Lee, 1999), kar sicer ne pomeni, da nekateri stanovalci ob priložnostih ne 

vzpostavljajo interakcij. Ampak, kot pravijo Hubbard, Tester in Downs (2003), bi morali 

starejši interakcije vzpostavljati redno, saj bi s tem sodelovali in bili vključeni v mentalne in 

fizične aktivnosti. S tem, ko bi več časa preživeli skupaj, glede na njihove osebne interese in 

podobnosti, bi pridobili tudi pomemben občutek pripadnosti ter medsebojno podporo 

(Ardeleanu, Domnariu, Gavat in Georgescu, 2015). 

Avtorji Ardeleanu, Domnariu, Gavat in Georgescu (2015) so z raziskavo med 195 

institucionaliziranimi starejšimi v treh različnih domovih v Romuniji ugotovili, da si večina, v 

povprečju 52,7 %, vprašanih starostnikov v domovih med seboj ne pomaga.  

Pomen odnosov med stanovalci je v svoji raziskavi uvidela tudi Bračič (2011), saj so se 

sostanovalci izkazali kot drugi najpomembnejši člen socialne mreže posameznikov, ki živijo v 

domovih za starejše. Kot najpomembnejši člen v svoji socialni mreži starostniki vidijo svoje 

svojce, na tretjem mestu pa so zaposleni doma. Največ stanovalcev v avtoričini raziskavi si, 

poleg nižje cene domske oskrbe, želi tudi boljšega odnosa zaposlenih do stanovalcev. Avtorica 

ugotavlja, da prav odnos zaposlenih do stanovalcev bistveno vpliva na vživljanje in dobro 

počutje starostnikov v domovih. Tako uspešna komunikacija, vzpostavljanje pristnih odnosov, 

dobro poznavanje vsakega individualnega stanovalca prispeva h kvalitetnejšemu bivanju 

stanovalcev.  

Tako je v domovih še vedno prisoten prepad med stanovalci in zaposlenimi, ki je značilen 

predvsem za domove z večjim številom izobraženega medicinskega kadra. Avtorica poudarja, 

da je medicinski kader v domovih upravičeno prisoten, izpostavlja pa problem, da je premalo 

pozornosti namenjene socialnim vidikom življenja starih ljudi v domu in odnosom. Tudi 

raziskava, ki sta jo izvedla Mali in Miloševič Arnold leta 2006, je pokazala pomen odnosov 

med stanovalci in zaposlenimi v domu, saj so intervjuvani starejši ravno te medsebojne odnose 

označili kot temelje domačega vzdušja v domu. Mnogi intervjuvanci so bili mnenja, da so 

domače vzdušje in odnosi med osebjem ter stanovalci pomembnejši od kvalitetne prehrane in 

zdravniške oskrbe (Mali, 2008).   

 

4.1.6 Svetovalno delo v institucionalnih oblikah varstva  

K vsem zgoraj naštetim, za starostnike pomembnim vidikom kvalitetnega življenja, pa lahko 

veliko pripevajo socialni delavci v domovih. Med naloge in obseg dela socialnih delavcev v 

domovih za starejše občane Mali (2008) uvršča pomoč pri vključevanju stanovalcev v 

institucionalno življenjsko okolje, pomoč pri ohranjanju obstoječe socialne mreže in 

vzpostavljanje nove, pomoč pri urejanju medsebojnih odnosov med stanovalci ter med 
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stanovalci in delavci, ustvarjanje ugodnega vzdušja oziroma dobre klime v domu, izboljšanje 

počutja stanovalcev, ohranjanje socialnih odnosov in podobno. Tudi Bračič (2011) tej strokovni 

službi pripisuje podobne naloge, in sicer spodbujane stanovalcev k aktivnosti, medsebojnemu 

povezovanju, druženju, medsebojni pomoči ter navezovanju stikov z drugimi. 

Žal pa je danes v ospredju dela socialnega delavca v domovih administrativna funkcija. Njihovo 

delo tako ni dobro zastavljeno, saj je premalo dela neposredno z ljudmi, s stanovalci. Prav tako 

je premajhna že sama zastopanost socialnega področja v praksi domov. Tako je na 195 

stanovalcev zaposlen le eden socialni delavec (Mali, 2008).  

 

4.2  Nove oblike popolne oskrbe  

Poleg pojavov novih oblik storitev podpore in pomoči za socialno vključevanje ter samostojno 

življenje v skupnosti, kot so dnevni centri, samoorganizirajoče skupine, samoorganizirajoča 

oskrba na domu, profesionalno svetovanje in drugih podobnih storitev, so se tudi v storitvah 

popolne oskrbe ter institucionalnega varstva naredili pomembni premiki, in sicer s pojavom 4. 

generacije domov, ki sem ga na kratko opisala že v poglavju Razvoj in zgodovina 

institucionalne oskrbe starejših oseb. 

Imperl (2012) 4. generacijo vidi kot možnost in ponudbo starostnikom varnega zavetja ter 

normalnega življenja. Že sama gradnja tovrstnih domov se zgleduje po življenju v družini, prav 

tako se v majhnih skupinah izvajajo aktivnosti, ki se zgledujejo po domačem gospodinjstvu. 

Življenje je torej skoncentrirano okoli štedilnika. Na takšne aktivnosti in situacije pa so bili 

starostniki navajeni že od prej. Pri tem je stalno prisotna oseba, ki ima vlogo gospodinje. Njen 

pristop nege je pazljiv in human, prav tako pa stanovalce spodbuja k čim večji samostojnosti.  

Bolj kot negovalne dejavnosti so pomembne individualnost in pristojnost stanovalcev ter 

kakovost življenja.  

Avtor poudarja pomembna načela tovrstne oblike domov, ki jih je zastavil Niek de Boer (2001): 

1. Omogočanje prostora, kjer se stanovalci počutijo kot doma in najdejo dnevne aktivnosti, 

na katere so bili navajeni vse življenje. 

2. Svoboda biti to, kar si. 

3. Omogočanje vsakemu normalne in pomembne intimne odnose z drugimi ljudmi. 

 

Takšna oblika bivanja, pravi avtor, stremi k zadovoljevanju potreb, ki jih tradicionalni 

ponudniki oskrbe težko izpolnijo, saj takšni programi oskrbe ustrezajo konkretnim potrebam 

starostnikov in ne predstavam ustanov. Koncept je naravnan na posameznika, saj le-ta ostane v 

svojem neposrednem okolju, kar mu omogoča redne stike s sorodniki, prijatelji, sosedi in z 

znanci. S tem se starejšim omogoča večjo kakovost življenja v smeri normalnega življenja, 

ohranjanja primarnega življenjskega okolja, ohranjanja in poglabljanja obstoječih socialnih 

mrež ter ohranjanja in razvoja medgeneracijskega sožitja. Sodobne oblike bivanja torej 

temeljijo na integriranem bivanju, kjer starostniki živijo v običajnem, domačem okolju, in sicer 

v stanovanjski hiši, bloku, tudi med drugimi generacijami. Starejšim je v teh oblikah bivanja 

zagotovljena individualnost in kontinuiteta lastnega načina življenja, hkrati pa tudi ambulantno 

izvajanje potrebne oskrbe ter nege. 

Domovi četrte generacije so v Sloveniji po avtorjevem mnenju na pohodu, saj so se v zadnjih 

dvajsetih letih možnosti novejših bivalnih oblik za starejše povečale. Prav tako se nekateri javni 

domovi odločajo za adaptacije v smeri te generacije. Kljub številnim projektom pa je skupno 

število ponudb v primerjavi s tradicionalnimi ustanovami in povpraševanjem starejši še vedno 
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majhno. Avtor ugotavlja, da je z zakonskega in s finančnega vidika ter z načrtovanja 

infrastrukture lažje ustvariti dom za starejše s 150 mesti, kot na primer gospodinjsko skupino v 

bloku z od osem do deset stanovalci. K ugotovitvi še dodaja, da za razvoj tovrstnih izven 

institucionalnih oblik oskrbe ni dovolj le sprememba zakonov in politik, ampak tudi sprememba 

miselnosti, ki bo naravnana na potrebe starega človeka.  

Med takšne oblike bivanja starejših pa sodijo tudi oskrbovana stanovanja, gospodinjske skupine 

in oskrbniške družine, ki jih podrobneje opišem v nadaljevanju: 

Oskrbovana stanovanja so se v preteklosti gradila v sklopu domov za starejše, a kot samostojen 

objekt. Namenjena so predvsem pomično omejenim osebam, omogočajo pa jim življenje v 

domačem okolju, s tem pa ohranjanje kontaktov z osebami v okolju, integracijo v skupne 

aktivnosti okolja, prav tako pa jim zagotavljajo tudi mreže storitev, posredovanje pomoči in 

morebitno svetovalno storitev (Imperl, 2012). 

V oskrbo, ki v celoti nadomeščajo bivanje v domačem okolju starejšim ljudem, se uvrščajo tudi 

gospodinjske skupine, ki so majhne, in sicer od 7 do 12 oseb, navadno locirane v pritličju 

stanovanjskih blokov ali hiš. Trenutno so gospodinjske skupine locirane v adaptiranih delih 

domov za starejše, dislocirane gospodinjskih skupin pa v Sloveniji še ni zaslediti (Imperl, 

2012). 

Ramovš (2003) takšne skupine imenuje hišne skupnosti. Gre za programe za stare ljudi, ki 

potrebujejo popolno oskrbo, zelo dobro pa so se obnesle tudi za dementne. Te skupnosti 

združujejo prednosti doma za stare ljudi, pomoči na domu in varovanih stanovanj. V skupnosti 

je ves čas prisotna hišna gospodinja, ki je, tako kot stanovalci, njen član, ki pa opravlja celovito 

oskrbo. V ospredju njene službe je medčloveško sožitje in ne nega. Vsak od oskrbovancev naj 

bi imel svojo sobo s prho, kar zagotavlja potrebno zasebnost. Hkrati pa je pomemben tudi vidik 

skupnosti v skupnih prostorih, torej dnevni sobi in kuhinji. Avtor s pomočjo izkušenj iz tujine 

pokaže, da se je po nekajmesečnem bivanju stanovalcem izboljšala komunikativnost in da so 

postali bolj umirjeni. Pravi, da so takšne skupnosti velik korak k bolj osebnem življenju v 

primeru starostne nebogljenosti. 

Še večji korak naprej k deinstitucionaliziranemu socialnemu varstvu pa so, kot pravi Ramovš 

(2003),  oskrbniške družine, ki sprejmejo, podobno kot rejniške družine za otroke, enega, dva 

ali kvečjemu majhno skupino starih ljudi. Te družine se bolj ali manj poklicno posvečajo oskrbi 

starih judi, predvsem pa zadovoljevanju njihovih osnovnih potreb v njihovi skupnosti. V 

Sloveniji je povpraševanje po sistematični podpori razvoja oskrbniških družin čedalje bolj živo. 

A po Imperl (2012) ta praksa pri nas ni zaživela. Kljub temu pa je avtor našel primere tovrstne 

oskrbe, in sicer določeni domovi so v okolici doma iskali oskrbniške družine, kamor so začasno 

namestil starostnike na čakalni listi.  

Ramovš (2003) dodaja, da bo z ureditvijo tovrstne pomoči storjen nov korak za kakovost 

življenja starostnikov, ki ne morejo več sami živeti doma ali v krogu svojcev. Prav tako bo ta 

korak tudi cenejša rešitev za vedno večjo potrebo po nameščanju starejših v ustanove.  

 

4.2.1 Družinski domovi  

Družinski domovi so ena od decentraliziranih oblik socialne skrbi v Republiki Hrvaški, ki pa je 

specifična, ne samo na evropski, ampak tudi na svetovni ravni. Leta 2015 je na Hrvaškem 

delovalo 295 takšnih domov, ta številka pa se iz leta v leto povečuje. Razlogov za to je več, 

predvsem pa je nastanitev fleksibilnejša in finančno ugodnejša. Osnovna zamisel pristojnih 

institucij pri osnovanju družinskih domov je bila decentralizacija socialne skrbi in bivanje v 
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manjši sredini ter družinski atmosferi, ki pa mora zadovoljevati tudi vse profesionalne standarde 

kvalitete, tako glede prostora, opreme, predvsem pa glede skrbi za stanovalce, ki mora biti 

pravočasna in strokovna. Cilj družinskih domov je dobrobit uporabnikov in to je temelj dela 

vsakega družinskega doma. Družinski domovi so mesto združevanja in sodelovanja družinske 

atmosfere ter profesionalnosti (Dukarić, 2016). 

Glede na hrvaški pravilnik, ki določa pravila za to vrsto oskrbe, imenovan Pravilnik o načinu 

pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, stručnih i drugih radnika 

(2010), mora družinski dom ponujati usluge najmanj 5, največ pa 20 starejšim ljudem, ki niso 

člani te družine. Te usluge v družinskem domu ponujajo sam predstavnik družinskega doma, 

njegov zakonski partner in otroci, sorodniki, ki živijo skupaj z njimi ter drugi zaposleni delavci. 

Zakon o socijalnoj skrbi (2013) določa, da je lahko ponudnik uslug v družinskem domu ali 

predstavnik doma vsak polnoleten član družine, ki mora imeti vsaj srednjo strokovno izobrazbo 

in sposobnosti na zdravstvenem področju za opravljanje dejavnosti. Vse dejavnosti družinskega 

doma po pravilniku (2010) potekajo v objektu, kjer živi predstavnik in njegova družina. 

Izjemoma pa se lahko usluge doma in dejavnosti izvajajo v dveh objektih, vključujoč objekt, 

kjer živi predstavnik doma ter družina, drugi objekt pa od prvega ne sme biti oddaljen več kot 

100 metrov. Dejavnosti skrbi izven lastne družine, ki jih izvaja družinski dom, se lahko izvaja 

kot stalna, tedenska ali začasna nastanitev, celodnevni ali poldnevni obisk, v okviru katerih 

mora biti zagotovljena prehrana, nega in skrb za zdravje, vzdrževanje osebne higiene in pomoč 

pri opravljanju dnevnih aktivnosti, psihosocialna rehabilitacija, delovna terapija, organiziranje 

in preživljanje prostega časa ter spremstvo in organiziran prevoz.  

Pravilnik (Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima prostora, opreme, 

stručnih i drugih radnika, 2010) določa tudi lokacijo, prostorne normative in njihovo urejenost. 

Družinski dom mora biti lociran v naselju ali njegovi bližini zaradi dostopnosti do zdravstvenih 

ustanov. Objekt mora imeti 1 toaleto in 1 tuš ali kad na 10 oseb, vključujoč tudi člane družine.  

Objekt mora imeti jedilnico, ki omogoča vsem pokretnim stanovalcem in članom družine 

istočasno uživanje obroka. Jedilnica mora biti opremljena z zadostnim številom miz in s stoli z 

naslonjali. Če se jedilnica uporablja tudi kot dnevni prostor, mora biti opremljena še s policami 

za knjige, televizijo, radiem, pripomočki za družabne igre, zavesami in okrasnimi predmeti. 

Sobe, kjer so nastanjeni starostniki, so lahko največ triposteljne, ne smejo pa biti prehodne. 

Prav tako morajo imeti dnevno svetlobo in možnost naravnega zračenja. Površina spalnice pa 

mora biti 6 m2 na pokretnega stanovalca in 7m2 za težje pokretnega ali nepokretnega. Glede 

kadrovskih predpisov pravilnik predpisuje 1 medicinsko sestro in 2 negovalki za do 10 

stanovalcev oziroma 3 negovalke in eno medicinsko sestro za do 20 stanovalcev družinskega 

doma. Če je v domu nastanjenih od 11 do 20 nepokretnih ali težje pokretnih oseb, mora dom 

zagotoviti še dodatno negovalko in medicinsko sestro. Prav tako mora dom stanovalcem 

omogočati usluge socialnega dela ali delovne terapije najmanj od 3 do 5 ur tedensko in nudenje 

usluge fizične terapije.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Družinski domovi so nova oblika, vrsta institucionalne oskrbe starejših oseb, ki je specifična 

predvsem za Hrvaško. Tam so takšne vrste domovi v zadnjih letih doživeli pravi razcvet, v  

Sloveniji pa takšnih domov nimamo. Prav tako v slovenski literaturi o tej obliki oskrbe ni 

zaslediti ničesar, zelo malo pa tudi v tuji literaturi. Po pregledu pravil in normativov družinskih 

domov ter podobnih oblik oskrbe v Sloveniji in tujini, ugotavljam, da so Družinski domovi 

nekakšna mešanica med oskrbo v drugi družini, gospodinjskimi skupinami ter oskrbnimi 

domovi. 

V mnogih raziskavah, tako slovenskih kot tujih, so še vedno zaznali veliko prisotnost 

medicinske usmerjenosti domov. Na kvaliteto življenja pa ne vpliva le zdravstveno stanje in 

oskrba, ampak tudi drugi vidiki življenja, kot na primer socialni vidik. Zanima me, kako je za 

ta vidik poskrbljeno v družinskih domovih, in sicer kakšna je atmosfera v domovih ter odnosi 

tako med samimi stanovalci, kot med stanovalci in zaposlenimi. Posledično pa me zanima tudi, 

kakšna je kvaliteta življenja in bivanja v teh domovih. Ugotovitve bi lahko prispevale že k 

samemu poznavanju in tudi k razvoju tovrstne oblike institucionalnega varstva starejših pri nas.  

 

6. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu z opredeljenim raziskovalnim problemom želim ugotoviti, kaj so družinski domovi in 

kako delujejo, kako se starostniki v tej vrsti domov počutijo ter ali so v počutju razlike med 

trenutno nastanitvijo v družinskih domovih na Hrvaškem in prejšnjo nastanitvijo v klasičnih 

domovih za ostarele v Sloveniji ter zakaj prihaja do teh razlik. Namen raziskave je ugotoviti, 

kako uporabniki, torej starostniki, vidijo usmerjenost doma k zadovoljevanju socialnih in 

drugih višjih potreb, kako vidijo odnose v domu tako med samimi stanovalci kot tudi med 

stanovalci in zaposlenimi ter kaj vse na te odnose vpliva. Prav tako pa želim ugotoviti,  ali se 

je starostnikom s selitvijo v družinski dom spremenila kvaliteta življenja, in sicer na socialnem 

področju, torej na področju vključevanja v socialne, družabne dejavnosti ter na področju 

kvalitete in kvantitete socialnih podpornih mrež. 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Z raziskavo sem poskušala pridobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšne so razlike v počutju starostnikov pri nastaniti v družinskih domovih na Hrvaškem 

in klasičnih domovih za starejše v Sloveniji? 

 Kako družinski domovi skrbijo za zadovoljevanje višjih potreb za kvalitetno življenje 

starostnikov? Kaj ponujajo poleg medicinske oskrbe? 

 Kakšne so morebitne prednosti in slabosti družinskih domov ter klasičnih domov z vidika 

stanovalcev? 

 Ali se in kako se stanovalcem v družinskih domovih omogoča, oziroma se jih spodbuja k 

udejstvovanju v družbi, medgeneracijskemu druženju in druženju s sostanovalci? 

 Kakšni so odnosi med stanovalci doma in kaj vpliva na takšne odnose? 

 Kakšni so odnosi med stanovalci in osebjem doma ter kaj vpliva na  takšne odnose? 

 Ali in kako osebje stanovalcem doma nudi socialno podporo ter jih spodbuja h 

kvalitetnejšemu življenju? 

 Kakšna je sestavljenost podpornih socialnih mrež starostnikov v družinskih domovih in 

kateri so dejavniki, ki so z njimi povezani? 
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7. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Z namenom celostnega in kompleksnejšega vpogleda v potrebe, doživljanja in kvalitete bivanja 

starejših oseb v družinskih domovih na Hrvaškem sem uporabila kvalitativni raziskovalni 

pristop. Zaradi lažjega prilagajanja sogovornikom in večje možnosti odprtega odgovarjanja, 

sem uporabila polstrukturiran intervju.  

 

7.1  Vzorec 

Vzorec je namenski oziroma neslučajnostni, saj so intervjuvanci izbrani s točno določenim 

namenom (Vogrinc, 2008). Z namenskim vzorčenjem sem želela preučiti določeno podskupino 

starejše populacije in spoznati njihovo mnenje ter doživljanje nastanitve v družinskih domovih 

na Hrvaškem, v primerjavi z nastanitvijo v klasičnih domovih v Sloveniji.   

V vzorcu je 5 slovenskih starostnikov, od tega 2 moška in 3 ženske. Vključeni starostniki so 

stari vsaj 65 let. Po zagotovitvi osebja družinskih domov so vsi starostniki brez bolezni, ki bi 

ovirale njihove kognitivne sposobnosti in sposobnosti komuniciranja. Vsi intervjuvanci so v 

družinskem domu nastanjeni več kot pol leta, s tem pa je zagotovljen pogoj, da so življenje v 

domu že spoznali in se mu prilagodili. Prav tako so vsi intervjuvanci pred bivanjem v 

družinskem domu na Hrvaškem že živeli v klasičnem domu za starejše občane, in sicer 4 

intervjuvanci v Sloveniji, 1 intervjuvanka pa na Hrvaškem. Trajanja nastanitve v klasičnih 

domovih so različna, in sicer so razporejena na kontinuumu od 1 meseca do 9 let.  

 

Tabela 2: Predstavitev vzorca 

 
Spol Starost Trajanje 

nastanitve v 

klasičnem 

domu 

Trajanje 

nastanitve v 

družinskem 

domu 

Nastanitev v 

družinskem 

domu 

Intervjuvanka 1 
Ž 74 let 9 let 4 leta Dom 1 

Intervjuvanka 2 
Ž 82 let 2,5 let 2 leti Dom 1 

Intervjuvanec 3 
M 79 let 1 leto 9 mesecev Dom 2 

Intervjuvanka 4 
Ž 71 let 1 mesec 7 mesecev Dom 2 

Intervjuvanec 5 
M 65 let 9 mesecev 1 leto Dom 3 

 

7.2  Postopek zbiranja podatkov  

Postopek zbiranja podatkov sem začela s pisanjem elektronske pošte lastnikom oziroma 

ravnateljem sedmih družinskih domov na Hrvaškem v okolici Zagreba. Njihove elektronske 

naslove sem našla na spletni strani, kjer so podani in predstavljeni vsi domovi različnih vrst, ki 

delujejo na Hrvaškem.  V elektronski pošti sem se predstavila in jim predstavila namen ter cilje 

svoje raziskave. Zanimanje za sodelovanje so izrazili trije družinski domovi, ki sem jih nato 

obiskala zadnji teden v juniju 2018. Zaposleni, ki so me sprejeli, so mi predstavili starostnike, 

ki so ustrezali mojim pogojem za raziskavo. Ker sem želela iskrene odgovore teh starostnikov, 
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sem z njimi najprej navezala stik in jim namenila nekaj časa za druženje. Vsakemu 

posamezniku posebej sem obrazložila namen mojega obiska in jih prosila za sodelovanje. 

Zagotovila sem jim anonimnost, prav tako pa tudi zaupnost pogovora, saj so kar trije izrazili 

skrb in dilemo, da bi njihove odgovore slišali zaposleni. Prav iz tega razloga sem se odločila, 

da bom tudi domove predstavila kot anonimne, torej brez poimenovanja določenega doma. S 

tem so se vsi predlagani sodelujoči s strani domov strinjali in se odločili za sodelovanje, pri tem 

pa dovolili tudi snemanje intervjuja. Z vsakim posameznim sodelujočim sem se dogovorila za 

datum in uro izvedbe intervjuja. 

Vsi intervjuji so bili izvedeni prvi teden v juliju 2018 v prostorih intervjuvančevega doma. Dve 

intervjuvanki sta želeli intervju opraviti v zasebnosti svoje sobe. Ena izmed teh intervjuvank je 

svojo sostanovalko prosila, da je v času intervjuja ni v sobi. Druga tega ni mogla storiti, saj so 

vse gospe v sobi nepokretne. Ker tudi sama zelo težko hodi,  sobe nisva mogli zapustiti. Tako 

sva za intervju izkoristili čas počitka, ko so gospe spale. Drugi trije intervjuvanci pa so imeli 

željo intervju opravljati v zasebnejših kotičkih vrta oziroma dvorišča. Intervjuji so v povprečju 

trajali 67 minut. Vsem intervjuvanim sem ponudila možnost, da prepisan intervju prinesem v 

pregled.  

 

7.3  Postopek obdelave podatkov 

Pridobljeni podatki s pomočjo intervjujev so bili analizirani s kvalitativno vsebinsko analizo. 

Po Mesec (1998, str. 103) sem analizo razdelila na šest korakov: »Urejanje gradiva, določitev 

enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno 

kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije.« 

Tako sem snemane intervjuje najprej dobesedno pretipkala, nato pa vsakemu posebej določila 

enote kodiranja, jih oštevilčila in vnesla v tabelo. V nadaljevanju sem iz določenih enot 

kodiranja izločila bistvo s pomočjo odprtega kodiranja. Tako sem določila kode prvega in 

drugega reda, ki sem jih nato primerjala in jih po podobnosti združila v kategorije. S pomočjo 

izbranih kod in kategorij, predvsem relevantnih glede na cilje raziskave, sem oblikovala 

utemeljeno teorijo, predstavljeno v sklepnem delu magistrske naloge, ki pa ni posplošljiva na 

celotno populacijo, ampak le na dotično skupino ljudi. 

 

7.3.1 Prikaz postopka kvalitativne analize obdelave podatkov na podlagi izseka iz 

intervjuja 

 

 Določitev enot kodiranja 

So vas tu spodbujali, da shujšate? 

Intervjuvanec 3: »Ja, pa hrana je odvisna. Tule je bolj zelenjavna hrana, kaša, fižol, zelje. Tak 

kot so običaji, hrvatska in še dol nižje greš, vse bolj je vse skup zmešano. Ni tak ko pr nas, 

juhca, pečenka ... Oni to vse zmešajo skup. Pa spodbujajo me, da hodim. Čeprav me koleno 

matra. Je pa tak, da ni velik prostora. Vn pa ne morem. Ne morem po stopnicah. Pa hitro me 

začne koleno bolet. Ne morem daleč.« 
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 Kodiranje 

VPRAŠANJE: So vas tu spodbujali, da shujšate? 

IZJAVA KODA 1. REDA 

10 Ja, pa hrana je odvisna. Tule je bolj 

zelenjavna hrana, kaša, fižol, zelje. Tak kot 

so običaji, hrvatska in še dol nižje greš, vse 

bolj je vse skup zmešano. Ni tak ko pr nas, 

juhca, pečenka ... Oni to vse zmešajo skup. 

 

Osebje ga je spodbujalo k izgubi teže. 

 

Izboljšanje zdravja zaradi zdrave hrane. 

11 Pa spodbujajo me, da hodim. Čeprav me 

koleno matra. Je pa tak, da ni velik prostora. 

Vn pa ne morem. Ne morem po stopnicah. Pa 

hitro me začne koleno bolet. Ne morem 

daleč. 

Osebje ga spodbuja k hoji. 

 

Pomanjkanje prostora za hojo. Ni možnosti, 

da bi odšel na dvorišče. 

 

Zaradi zdravstvenih težav ne zmore veliko 

hoditi. 

 

 Izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij  

VPRAŠANJE: So vas tu spodbujali, da shujšate? 

IZJAVA KODE 1. REDA KODE 2. REDA 

10 Ja, pa hrana je odvisna. 

Tule je bolj zelenjavna hrana, 

kaša, fižol, zelje. Tak kot so 

običaji, hrvatska in še dol nižje 

greš, vse bolj je vse skup 

zmešano. Ni tak ko pr nas, 

juhca, pečenka ... Oni to vse 

zmešajo skup. 

 

Osebje ga je spodbujalo k 

izgubi teže. 

 

Izboljšanje zdravja zaradi 

zdrave hrane. 

Spodbudno osebje in 

okolje 

 

 

 

 

Hrana v domu 

 

11 Pa spodbujajo me, da 

hodim. Čeprav me koleno 

matra. Je pa tak, da ni velik 

prostora. Vn pa ne morem. Ne 

morem po stopnicah. Pa hitro 

me začne koleno bolet. Ne 

morem daleč. 

Osebje ga spodbuja k hoji. 

 

Pomanjkanje prostora za hojo. 

Ni možnosti, da bi odšel na 

dvorišče. 

 

Zaradi zdravstvenih težav ne 

zmore veliko hoditi. 

Spodbudno osebje 

 

 

 

 

Pomanjkanje prostora 
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 Definiranje kategorij  

 

VPRAŠANJE: So vas tu spodbujali, da shujšate? 

 

IZJAVA KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

10 Ja, pa hrana je 

odvisna. Tule je bolj 

zelenjavna hrana, 

kaša, fižol, zelje. Tak 

kot so običaji, 

hrvatska in še dol 

nižje greš, vse bolj je 

vse skup zmešano. 

Ni tak ko pr nas, 

juhca, pečenka ... Oni 

to vse zmešajo skup. 

 

Osebje ga je 

spodbujalo k izgubi 

teže. 

 

Izboljšanje zdravja 

zaradi zdrave hrane. 

Spodbudno osebje in 

okolje 

 

 

 

 

 

 

 

Hrana v domu 

 

Skrb doma za 

kakovostno življenje 

in zadovoljevanje 

višjih potreb 

starostnikov  

 

Odnos med osebjem 

in stanovalci 

 

Skrb doma za osnovne 

človekove potrebe 

11 Pa spodbujajo me, 

da hodim. Čeprav me 

koleno matra. Je pa 

tak, da ni velik 

prostora. Vn pa ne 

morem. Ne morem 

po stopnicah. Pa 

hitro me začne 

koleno bolet. Ne 

morem daleč. 

Osebje ga spodbuja k 

hoji. 

 

Pomanjkanje prostora 

za hojo. Ni možnosti, 

da bi odšel na 

dvorišče. 

 

Zaradi zdravstvenih 

težav ne zmore veliko 

hoditi. 

Spodbudno osebje 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkanje 

prostora 

Odnos med osebjem 

in stanovalci 

 

Skrb doma za 

kakovostno življenje 

in zadovoljevanje 

višjih potreb 

starostnikov 

 

Skrb doma za osnovne 

človekove potrebe 

 

 

Vsi opravljeni intervjuji so bili analizirani na zgoraj prikazan način. Te analize so shranjene v 

mojem arhivu, izsek analize zgoraj predstavljenega intervjuja pa je prikazan v prilogi.  
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8. KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

8.1  Predstavitev domov 

Domovi, ki sem jih obiskala, se nahajajo v okolici Zagreba, od slovenske meje pa so oddaljeni 

povprečno 6 kilometrov. Sicer to ni del moje raziskave, a za boljši vpogled in predstavo o 

družinskih domovih v tem poglavju prilagam njihove preoblikovane ter prevedene  

samopredstavitve, ki jim dodajam še odstavek z mojimi komentarji oziroma opažanji. V 

nadaljevanju bom opisane domove predstavila še z vidika njihovih stanovalcev. 

 

DOM 1 

Dom 1 nudi oskrbo pokretnim, pol pokretnim in nepokretnim osebam. Sprejme 20 oseb, ki so 

nastanjene v eno-, dvo- in triposteljnih sobah. Od dvajset stanovalcev je 7 Slovencev. Dom se 

nahaja v idiličnem družinskem naselju, v mirni ulici, polni zelenja. Dom ponuja vrhunsko skrb 

in nego, in sicer s pomočjo izobraženih in izkušenih negovalk ter medicinskih sester. Za 

stanovalce skrbi 8 zaposlenih, od tega 2 kuharici, ostalo pa je medicinsko osebje. Dom je 

moderno in funkcionalno opremljen ter omogoča visoke standarde bivanja. Prehrana je 

prilagojena potrebam posameznega stanovalca. V pripravi hrane se uporabljajo sveže in zdrave 

sestavine. Stanovalcem pa je na voljo tudi sprehajališče, obkroženo s cvetjem in sadnim 

drevjem.  

Dom svojim stanovalcem, kot povedo tudi v opisu, nudi le oskrbo in nego na zdravstvenem 

področju, kar potrdita tudi obe intervjuvanki, ki živita v tem domu. Kljub temu da naj bi bilo v 

domu 8 zaposlenih, pa je glede na mnenje obeh intervjuvank, negovalk absolutno premalo, saj 

ne uspejo učinkovito zadovoljevati njihovih osnovnih potreb. Na obisku sem opazila, da imajo, 

kljub opisu zgoraj, v sobah nastanjene tudi po štiri starejše osebe. V takšni sobi je tudi 

Intervjuvanka 2, ki pove, da je v sobi gneča.  

 

DOM 2 

Dom 2 se nahaja v mirni ulici v manjšem naselju. Ima 20 stanovalcev, od tega 3 Slovence. 

Stanovalci so nastanjeni v veselih, zračnih in prostornih eno-, dvo- in triposteljnih sobah, 

prilagojenih pokretnim in nepokretnim osebam. Stanovalci so člani družine, obdani z veliko 

ljubezni, smeha in veselja ter vrhunsko oskrbo. Za stanovalce skrbi 8 zaposlenih, v različnih 

izmenah. Dom nudi 24-urno medicinsko oskrbo in nego, ponuja pa tudi možnost dnevnih ter 

tedenskih nastanitev, obiskov. Zagotovljeni so tudi pregledi splošnega zdravnika, domača in 

kakovostna hrana ter družabno in versko življenje v družinskem okolju. Dom organizira   

rojstnodnevne in praznične proslave, zabave ali po željah stanovalcev tudi ob drugih 

priložnostih. Usluge fizioterapije, frizerstva in pedikure so vključene v ceno. Stanovalci imajo 

na razpolago tudi dvorišče z vrtom, prostor z žarom in veliko teraso.  

Dom v opisu omenja fizioterapijo, ki je vključena v ceno, kar pa je v nasprotju s trditvijo 

Intervjuvanca 3, ki pravi, da fizioterapije in telovadbe ni, razen, če si jo privoščiš sam. Prav 

tako naj bi dom organiziral različna druženja med stanovalci in osebjem, ki so manj formalna 

kot sama nega in oskrba, a nobeden od dveh intervjuvancev tega ni omenil. Prav tako se 

nobeden od intervjuvancev v Domu 2 ne počuti kot član družine, kot to opisuje sam dom.  
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DOM 3 

Dom 3 se nahaja v mirni ulici v družinskem naselju. Njihov moto je, da starost ni žalost in da 

so v domu dobrodošli prav vsi, kjer so sprejeti kot člani družine. Dom sprejme 20 starejših 

stanovalcev, kjer živijo z dostojanstvom in veliko ljubezni. Med stanovalci so tudi 3 Slovenci. 

Nastanjeni so v eno-, dvo- in triposteljnih sobah, kar je odvisno od potreb. K vsakemu 

stanovalcu se pristopa individualno in se mu nudi strokovno medicinsko pomoč. Zaposlenih je 

9 oseb, ki so izobražene in imajo izkušnje dela z osebami v tretjem življenjskem obdobju. 

Stanovalci imajo na razpolago tudi veliko dvorišče z vrtom.  

Dom v opisu poleg medicinskih in osnovnih storitev ne omenja druge ponudbe, kar je v skladu 

s podatki, pridobljenimi z intervjujem. Prav tako se opis in mnenje stanovalca skladata glede 

sprejetja ter odnosov v domu, saj Intervjuvanec 5 pravi, da so tam kot družinica.  

 

8.2  Opis kategorij 

Skozi analizo intervjujev se je pokazalo, da je za starostnike pomembnih predvsem naslednjih 

8 kategorij: 

 

Skrb doma za osnovne človekove potrebe stanovalcev 

Intervjuvanka 1 je večkrat poudarila, da pogreša klasični dom, kjer je bivala prej, predvsem 

zaradi možnosti gibanja. Pravi, da je imela tam veliko prostora za gibanje, in da je lahko hodila 

iz doma brez spremstva. Tukaj pa ji tega ne dovolijo. Prav tako imajo v domu premalo gibalnega 

prostora. Vse, kar je, je vrt, ki pa je zelo majhen. Intervjuvanka izpostavi tudi problem povezave 

med nadstropji v domu, in sicer stopnice, ki pa jih večina stanovalcev ne more prehoditi. To je 

razlog, da ne more vzdrževati stikov z znanko iz iste vasi, ki je v zgornjem nadstropju, prav 

tako pa ne pozna stanovalcev zgornjih nadstropij, kljub temu da jih je v celotnem domu le 20. 

Velik minus doma, v katerem živi, je premalo osebja, ki zelo težko zadovoljujejo že osnovne 

potrebe stanovalcev: »Prosim sestro, da mi nohte odreže. 3 tedne jo prosim. Pa nič.« Na to ji 

je prijateljica in zaupnica odgovorila: »Nima časa. Ta teden te bojo okopali, pa ti bojo porezali. 

Če ne oni, ti bom pa jaz.« Pri tem še pojasni, da jih v domu kopajo le na 3 tedne, ne glede na 

to, ali je zima ali poletje. Tako pogosto nezadovoljene potrebe poskušajo zadovoljiti z 

medsebojno pomočjo, tako med stanovalci kot tudi med prijatelji, predvsem pa je potrebno, da 

najprej poskrbijo sami zase, kolikor le morejo. Čeprav ni zadovoljna z domom, pravi, da so 

nekateri domovi še slabši. Velik plus doma je sveža hrana, ki jo kuha osebje v domu. 

Tudi Intervjuvanka 2, ki stanuje v istem domu, kot Intervjuvanka 1, izpostavi nedostopnost 

drugih nadstropij v domu in vrta oziroma dvorišča, saj so povezane le s stopnicami, ki pa jih 

sama ne more prehodit. Pravi: » … ven ne morem, tukaj pa hodim včasih, mejčkeno, pa ne velik, 

ker je tudi premalo prostora.« Dodaja, da je tudi po sobah premalo prostora in da je gneča, saj 

je v sobi še s tremi drugimi stanovalkami. Tudi Intervjuvanka 2 izpostavi dobro, svežo hrano, 

kar je za njo zelo pomembno. Podobno kot Intervjuvanka 1 izpostavi higieno, saj jih v domu 

kopajo le na 3 tedne, kar je zanjo premalo. Pri tem pojasni, da je osebja premalo in enostavno 

ne zmorejo opraviti vsega, kar bi bilo potrebno. Večkrat se počuti, da osebja ne more prositi za 

pomoč, saj ve in vidi, da nimajo časa: »Kje pa majo sestre … pomagajo če rečem, pa jim ne 

morem rečt, ker nas je več, njih je pa malo … kako naj pomagajo?« 

Nasprotno pa Intervjuvanec 3, ki biva v Domu 2, trdi, da jim osebje zagotavlja vse, kar je 

treba. Če kar koli potrebuje, mu to tudi takoj prinesejo. Podobno kot prejšnji dve intervjuvanki, 

tudi Intervjuvanec 3 hvali hrano, ki je sveža in zdrava. Zaradi hrane in spodbujanja zaposlenih 
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h gibanju, je, od kar je v domu, izgubil nekaj odvečnih kilogramov, kar je izboljšalo njegovo 

počutje in zdravstveno stanje. Tudi on glede gibanja pove, da sicer veliko ne more hoditi zaradi 

zdravstvenih težav, prav tako pa ga pri tem ovira prostor, ki ga v domu za gibanje ni veliko. 

Tudi on pove, da v druga nadstropja ne more, le v primeru odhoda k zdravniku, pri čemer 

potrebuje pomoč pri hoji po stopnicah. Zaradi tega tudi on ne pozna stanovalcev v drugih 

nadstropjih. Intervjuvanec je s higieno v domu zadovoljen: »Imamo vsak petek tuširanje, friško 

posteljnino. Vsak teden.« 

Intervjuvanka 4 je prav tako zadovoljna s hrano v domu, saj je sveža. Glede prostorov nima 

večjih pripomb, saj ima 8 ljudi v njenem nadstropju dvojne sanitarije in eno kopalnico. Tudi za 

gibalni prostor Intervjuvanka 4 ni imela pripomb, saj je nastanjena v pritličju Doma 2, s tem pa 

ima izhod na veliko dvorišče, kjer pogosto poseda na svežem zraku. Tudi ona pa je, kot vsi 

ostali intervjuvanci, izpostavila nedostopnost drugih nadstropij, saj jih povezuje stopnišče. 

Tako tudi ona ne pozna stanovalcev istega doma, ki so v višjih nadstropjih. 

Tudi Intervjuvanec 5 izpostavi pomembnost prostora za gibanje, s katerim je v Domu 3 

zadovoljen. Nastanjen je v pritličju doma, s tem pa ima dostop do velikega dvorišča. Za dom 

pravi, da mu nudi vso oskrbo, ki jo potrebuje. To omogoča 10 zaposlenih, ki delajo v izmenah. 

Tudi Intervjuvanec 5 je pohvalil hrano, ki jo kuhajo v domu, kar pomeni, da je sveža. Prav tako 

pohvali ustrežljivost in razumevanje osebja. S higieno je zadovoljen, tudi v njegovem domu je 

kopanje enkrat tedensko. Kot vsi ostali pa tudi v njegovem domu nimajo možnosti prehajanja 

med nadstropji, saj so stopnice glavna ovira za tiste, ki težko ali celo ne morejo hoditi. Tako 

tudi Intervjuvanec 5 ne pozna dogajanja v zgornjem nadstropju in njihovih stanovalcev.  

Tako je večina intervjuvancev s skrbjo samega doma in zaposlenih za zadovoljevanje njihovih 

osnovnih potreb v večji meri zadovoljna. Najmanj zadovoljni oziroma kar nezadovoljni sta 

Intervjuvanki 1 in 2, ki sta nastanjeni v Domu 1. V tem domu je, glede na povedano, težava 

predvsem v skrbi za higieno stanovalcev. Prav tako v tem domu ne upoštevajo toliko potreb 

samih uporabnikov, ampak sledijo predvsem ciljem institucije, a še to nezadovoljivo. Vse 

našteto so posledice premajhnega števila zaposlenih v domu. Ker je zaposlenih premalo, ti 

nimajo časa opraviti vsega, kar bi morali, na kakšna dodatna opravila pa niti pomisliti ne 

morejo. V drugih dveh domovih s tem nimajo težav, tako so Intervjuvanci 3, 4 in 5 v večji meri 

zadovoljni s higieno v domu ter z drugimi osnovnimi potrebami. Med intervjuvanci nihče ne 

izpostavi tega kot slabost doma, a kljub temu je to slabost vseh treh domov, in sicer hiše oziroma 

domovi niso v popolnosti prilagojeni svojim stanovalcem. Vsi intervjuvanci so izpostavili, da 

nimajo možnosti prehajanja med nadstropji doma, saj so ta povezana le s stopnicami. Glede 

bivanjskih razmer Intervjuvanci 1, 2 in 3 izpostavijo še, da imajo v domovih premalo prostora 

za gibanje. K temu prispeva tudi dejstvo, da Intervjuvanca 2 in 3 živita v zgornjih nadstropjih 

doma in nimata možnosti gibanja na dvorišču ter vrtu. Intervjuvanka 1 sicer ima dostop do vrta, 

a je zelo majhen. Prav vsi intervjuvanci pa pohvalijo hrano v domovih, ki je sveža in zdrava. 

 

Skrb doma za kakovostno življenje in zadovoljevanje višjih potreb starostnikov 

Intervjuvanka 1 pogreša delo v gospodinjstvu. Pravi, da bi ji osebje pustilo pomagati pri 

kuhanju, a zaradi zdravja in nedostopnosti kuhinje, ki je v drugem nadstropju, ne more 

pomagati. V pritličju, kjer je nastanjena, nimajo skupnih prostorov. Ti so v zgornjem 

nadstropju, kamor pa večina stanovalcev ne more. Prosti čas si oblikuje sama, in sicer tako, da 

je čim bolj aktivna. Med prostim časom rada šiva, predvsem pa piše, pri tem pa poudari, da se 

je sama naučila pisati z levo, saj po kapi z desno roko več ne zmore. V domu, razen telovadbe 

dvakrat na teden, nimajo ničesar organiziranega. Tudi druženja med stanovalci potekajo 
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spontano po sobah. Dom 1 po njenem pričanju ne skrbi za zadovoljevanje višjih potreb in 

kakovostno življenje. Za to morajo poskrbeti stanovalci sami.  

Intervjuvanka 2 večino svojega časa preživi v sobi oziroma postelji in kot pravi sama, tja tudi 

spada. Tudi njej je telovadba, ki jo organizira dom, zelo pomembna, saj se razteza in skrbi za 

svoje telo, kar drugače ne bi. Drugih delavnic in spodbud k aktivnosti nimajo, saj, kot pravi, 

osebje nima dovolj časa: »One že tak komaj shajajo, da nas uredijo pa nam dajo za jest. Kje 

majo cajt še za kej drugega. Ni, ni jih dost.« Pri tem dodaja, da tudi sami stanovalci nimajo 

interesa za kaj drugega: »Nam pa tudi ni do tega. Bolj ko ne počivamo pa da mamo mir.«  

Intervjuvanec 3 nad vsakdanjikom v domu pravi: »Nič posebnega ni. Zmerom eno ta isto. Ni 

nobene stvari tako. Tavamo sem tam. Eni in drugi. Ni. Pa tudi ne moremo. Večji del smo taki, 

ko smo čisto za neč. Za nikakršno stvar.« Določenih spodbud k bolj kakovostnemu življenju je 

deležen, in sicer h gibanju ter ustreznem hranjenju, a sam dom ne ponuja drugih aktivnosti, kjer 

bi stanovalci zadovoljili potrebo po delu, druženju, medgeneracijskemu sodelovanju, 

predajanju življenjskih izkušenj in podobno.  

Intervjuvanka 4 v prostem času rada bere revije in časopis, rešuje križanke ter sodoku, gleda 

televizijo in se druži s stanovalkami ob kavici. Tako sama skrbi za kakovostno življenje, saj  

Dom 2 ne organizira skupnih druženj, delavnic, telovadbe ali povezovanja z lokalno skupnostjo. 

Tako je dom usmerjen predvsem na njihove osnovne potrebe, kar pa zanjo ni dovolj. Z 

razumevanjem le-tega imajo težavo tudi njeni otroci, saj kot pravi: »Naša deca samo: »Kaj ti 

fali?« Bodi tiho ji rečem. Oni mislijo, da če tu dobim za jest, pa lahko tu ležim, kaj mi fali.« 

Tudi v Domu 3 ni organiziranih aktivnosti, o tem pa Intervjuvanec 5 pravi: »Delamo pa nič, 

da bi mel animacijo. Nimamo delavnic. Skup se dobimo mal, pominamo se, pa sej si tko 

nardimo, da ni monotono. Zmerom je kej. Tak pa, da bi kej mel, pa ne vem. Enostavno nam ne 

manjka, neki stvar taka. Se sami zaposlimo, pogovorimo …« Tako se v prostem času zamoti s 

spontanim druženjem s stanovalci in z osebjem, reševanjem križank, branjem in gledanjem 

televizije. Intervjuvanec poudari, da osebje stanovalce vključuje v delo, kot je na primer 

urejanje vrta in kuhanje, s tem pa stanovalci dobijo občutek koristnosti in pomembnosti. Prav 

tako so stanovalci deležni spodbud k čim večji samostojnosti in skrbi zase, ki je ključnega 

pomena za zadovoljstvo z življenjem.  

Iz intervjujev je razvidno, da družinski domovi na Hrvaškem ne ponujajo dejavnosti, aktivnosti, 

ki bi bistveno prispevale h kakovosti življenja njihovih stanovalcev. Izmed treh preučevanih 

domov, le eden stanovalcem ponuja telovadbo, kar pa je vsa njihova ponudba. Nekateri 

intervjuvanci so določenih spodbud deležni, kot na primer k hoji, samostojnosti, zdravemu 

prehranjevanju, delu, a je to odvisno od osebnosti zaposlenih, ne pa od same organizacije doma.  

 

Odnos med osebjem in stanovalci 

Intervjuvanka 1 je skozi intervju izražala nezaupanje do osebja in do mene, saj me je kar 

dvakrat vprašala, kaj mi je osebje povedalo o njej ter ali jo hvalijo ali ogovarjajo. Pri vprašanjih 

o osebju in odnosu med osebjem ter stanovalci je odgovarjala kratko in neodločno. 

Intervjuvanka ima z osebjem zelo malo stikov, in sicer le v primeru zdravstvenih težav ter 

osnovne oskrbe, kot je kopanje, česar sama ne zmore. Večkrat poudari, da z njo nimajo nič dela. 

Odnosi z osebjem so povsem površinski, osebje samo opravi svoje delo, s stanovalci ne 

navežejo kontakta in nimajo časa za pogovor. Izpostavila pa je eno medicinsko sestro, ki je 

svetla izjema med osebjem, saj želi stanovalcem ugoditi in predvsem, kot prav sama: »Ima čut 

za nas, za ljudi, a druge nimajo ljubezni.« Prijateljica Intervjuvanke 1 še izpostavi odnos šefa, 
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in sicer z besedami: »Šef pride samo denar pobrat. On ne vpraša svoje delavce in stanovalce, 

kak so.«  

Podobno tudi Intervjuvanka 2, iz istega doma kot Intervjuvanka 1, izpostavi dober odnos 

določene medicinske sestre, ki vedno izkaže zanimanje za počutje stanovalcev in poskuša 

ugoditi njihovih željam, če le more. Z ostalimi zaposlenimi ima sicer dober, spoštljiv odnos, a 

naredijo le to, kar morajo, zato z njimi nima globljega odnosa. Pri tem sicer večkrat poudari, da 

sestre nimajo časa za stanovalce, saj jih je malo, dela pa imajo veliko.  

V Domu 2 so glede na pričanje Intervjuvanca 3 odnosi med osebjem in stanovalci boljši kot v 

Domu 1. Intervjuvanec se z vsemi zaposlenimi dobro razume, prav tako je več pogovorov, 

čeprav ne preveč osebnih. S strani osebja je deležen nekaj spodbud, predvsem k zdravi prehrani 

in h gibanju. Predvsem pa se na osebje zanese v primeru zdravstvenih težav. Glede tega pravi, 

da mu vedno dajo tisto, kar potrebuje. Intervjuvanec 3 ima boljše izkušnje tudi s šefico doma, 

ki živi s svojo družino v najvišjem nadstropju doma. Tako večkrat pride do spontanega druženja 

tudi z njenimi otroci. Prav tako ima s šefico zelo direkten in iskren odnos, saj se nanjo obrne v 

primeru kakršnih koli težav, od zdravstvenih do težav s sostanovalci. Tako osebje kot šefica so 

razumevajoči in prilagodljivi. 

Podobno kot Intervjuvanec 3 se tudi Intervjuvanka 4 iz istega doma, torej Doma 2, v primeru 

težav obrne k šefici in osebju, predvsem kar se tiče zdravstvenih težav ter konfliktov s 

sostanovalko. Pri tem jo vedno poslušajo in ji pomagajo najti rešitev. Prav tako je osebje 

razumevajoče glede jezika, saj Intervjuvanka z njimi komunicira v slovenščini, pri tem se 

osebje vedno potrudi, da jo razumejo. Hkrati pa v intervjuju izrazi nezaupanje do osebja in 

šefice, in sicer: »Ne bi rada, da bi rekla kaj takega, da bi vi napisali, pa bi oni mene tu.« Prav 

tako poudari, da so stanovalci in zaposleni dva ločena svetova.  

Med intervjuvanci je Intervjuvanec 5 iz Doma 3 edini, ki je osebje pohvalil. Za osebje pravi, 

da so vedno pri roki, če kaj potrebuje, vsi so razumevajoči in sproščeni. Tako osebje kot tudi 

šefico vedno zanima počutje stanovalcev in vedno poskušajo narediti čim več, da bi bilo to 

boljše. Osebje stanovalce upošteva, spoštuje in si vedno najde čas za pogovor z njimi. K temu 

dodaja: »S sestrami se večinoma tikamo. Z njimi sem na ti. Z unimi, ko zmerom komuniciram, 

smo ko domači. Vi je pa tko, neka distanca. /…/  In to velik pomeni, da smo povezani, ker drgač 

ni dober občutek.« 

Zgoraj sem predstavila poglede in mnenja vsakega posameznega intervjuvanca, splošne 

ugotovitve pa so predstavljene v poglavju Interpretacija rezultatov in odgovori na raziskovalna 

vprašanja, in sicer pod raziskovalnima vprašanjema številka 6 in 7.  

 

Odnos med stanovalci 

Intervjuvanka 1 pravi, da se z vsemi stanovalci v istem nadstropju razume. Medtem pa 

stanovalcev iz drugih nadstropij ne pozna, ali pa z njimi ne more ohranjati stikov, saj večini 

stanovalcev prehod med nadstropji ni možen, ker so povezana s stopniščem. Druženja med 

stanovalci istega nadstropja potekajo spontano, in sicer na vrtu ali kar po sobah, saj skupnih 

prostorov v pritličnem nadstropju ni. Tako se vsi naenkrat ne morejo družiti niti med obroki, 

saj so tudi ti postreženi kar v sobah. Zaradi kadrovske podhranjenosti si pogosto stanovalci 

medsebojno pomagajo, predvsem pa sposobnejši in pokretni stanovalci pomagajo nepokretnim 

pri zadovoljevanju osnovnih potreb, kot je pitje, preoblačenje in podobno.  

Tudi Intervjuvanka 2, stanovalka istega doma, izpostavi problem prehajanja med nadstropji. 

Sama ne more prehoditi stopnic, zato stanovalcev drugih nadstropij ne pozna. S stanovalci iz 
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nadstropja se dobro razume. Družijo se predvsem med obroki v jedilnici, a ne prav veliko, saj 

po obrokih navadno počivajo. Največ pa se druži s stanovalkami, ki si z njo delijo sobo. Pravi, 

da so prijazne in razumevajoče, prav tako pa ji velikokrat pomagajo pri nerazumevanja jezika. 

O druženju s stanovalci pove: »S temi v sobi se kdaj kej pomenimo, drugače pa vsak za sebe, 

da mine dan.« 

Intervjuvanka 1 in Intervjuvanka 2 se, kljub temu da živita v istem domu, Domu 1, med seboj 

ne poznata, saj živita v različnih nadstropjih.  

Glede poznavanja stanovalcev iz različnih nadstropij pove enako tudi Intervjuvanec 3. 

Druženja med stanovalci nadstropja navadno stečejo spontano. Po kosilu najprej vsi počivajo, 

nato pa pridejo nekateri na teraso, kjer se začne razpravljanje. Sam v debatah ne sodeluje veliko, 

saj se mu ne da poslušati in govoriti vedno isto. Sicer pa poudari, da se z vsemi razume in 

pogovarja, če je potrebno. Potrebo po samoti izpostavi tudi z željo po samski sobi, za katero 

pravi: »Nimaš galame, nimaš nikoga nič. Lepo mir. To je tako, on je tak, on je tak, on je tak. 

Samo prepir prihaja potem.« 

Medtem ko je Intervjuvanka 2 omenila težave z jezikom, pa je Intervjuvanec 3 izpostavil 

narodnost. Pravi, da bi bil veliko raje v Sloveniji, saj tu stanovalci hrvaške narodnosti stopijo 

skupaj, imajo drugačne debate, on pa ostane sam. Nasprotno pa so ga ravno odnosi v domu 

ustavili pri razmišljanju o selitvi v kak drug dom, saj pravi: »Pa škoda je. Komaj se navadiš 

ljudi, pa da bi menjal spet.«  

Podobnega mišljenja je tudi Intervjuvanka 4, ki pravi: »Men se je gore privajat na ljudi. Glih 

se navadiš pa pol spet.« Tudi ona stanovalcev iz drugih nadstropij ne pozna. Tako se druži s 

stanovalci istega nadstropja med obroki v jedilnici ali zunaj na vrtu, kjer pijejo kavico. 

Predvsem izpostavi dober odnos z eno izmed stanovalk, ki se družita vsakodnevno in si tudi 

med seboj pomagata. Hkrati pa izpostavi zahrbtnost nekaterih stanovalk in vsiljevanje 

hrvaškega jezika. Nekoliko bolj zapleten odnos pa ima s stanovalko, s katero si delita sobo. 

Intervjuvanka sostanovalki veliko pomaga, prinaša ji vodo, pobira ji stvari, ki ji padajo in 

podobno. Kljub temu pa se sostanovalka želi kregati, večkrat se spravi nad njo. Prav tako ima 

težave z odlaganjem svojih stvari in oblek, saj ji je večino njenih stvari sostanovalka zmetala iz 

skupne omare.  

Tudi Intervjuvanec 3 in Intervjuvanka 4 živita v istem domu, Domu 2, a se med seboj ne 

poznata, zaradi enakega razloga kot Intervjuvanki 1 in 2.  

Intervjuvanec 5, enako kot vsi intervjuvanci, stanovalcev iz drugih nadstropij večinoma ne 

pozna. Odnose s stanovalci iz istega nadstropja pa opiše: »Mi smo tuki ko ena družinica. Nisem 

enkrat, da bi blo kej narobe. Vsak dan smo zuni in se pogovarjamo.« Pravi, da se vsi razumejo 

med seboj. S stanovalci se pogovarja v hrvaškem jeziku in kot pravi, mu takšno prilagajanje ne 

dela težav. Slovensko se pogovarja le s stanovalko iz Slovenije, s katero prebijeta skupaj kar 

nekaj časa. 

Tudi tukaj sem predstavila poglede in mnenja vsakega posameznega intervjuvanca, splošne 

ugotovitve pa so predstavljene v poglavju Interpretacija rezultatov in odgovori na raziskovalna 

vprašanja, in sicer pod raziskovalnima vprašanjema številka 5 in 8.  

 

Skrb zase 

Intervjuvanka 1 je kljub ohromeli desni strani telesa zaradi kapi še vedno dokaj samostojna, 

saj pravi, da sama vstaja iz postelje, se sama oblači in očisti ter da z njo nimajo veliko dela. 
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Intervjuvanka zelo pogreša delo v gospodinjstvu, te možnosti pa sedaj v Domu 1 nima, 

predvsem zaradi ohromele desne roke, prav tako pa ne dobi nikakršnih spodbud s strani osebja. 

Prav tako ni s strani doma organizirane delovne terapije ali različnih delavnic, kjer bi ohranjala 

ali spodbujala svoje sposobnosti ter aktivno preživljala prosti čas. Tako se mora pri tem znajti 

sama, in sicer velikokrat krpa svoje obleke ter piše razne pesmice in molitve. Pri tem živahno 

doda: »Pišem z levo. Desna ne dela. Sem se naučila pisat z levo.«  

Malce težje pa skrbi zase Intervjuvanka 2, in sicer zaradi bolezni ter težav s hojo. Kljub temu 

pa poskuša narediti čim več v tej smeri. Čeprav težko hodi, se vsak dan malce sprehodi po 

svojem nadstropju. Sama doda, da bi hodila veliko več, če bi imela več prostora. Prav tako skrbi 

za gibljivost svojih rok, saj si jih dnevno mehča in masira.  

Podobno tudi Intervjuvanec 3 zase skrbi večinoma z vsakodnevno hojo po nadstropju, kolikor 

pač zmore zaradi težav s koleni. Prav tako je samostojen tudi pri vsakodnevni skrbi zase, kot 

na primer oblačenju, postiljanje postelje, osnovnemu umivanju in podobno.  

Tudi Intervjuvanka 4 je pri skrbi za svoje osnovne vsakodnevne potrebe samostojna, kar ji 

zelo veliko pomeni. Prav ta samostojnost je njena velika želja za prihodnost: »Samo naj bom 

tako, da lahko za sebe poskrbim.« Tudi v Domu 2 nimajo organiziranega prostega časa, zato 

sama skrbi za ohranjanje svojih sposobnosti, in sicer z branjem, reševanjem križank ter 

delanjem gobelinov.  

Osebje z Intervjuvancem 5 nima veliko dela, čeprav je brez nog in na vozičku. Sam pravi: 

»Sam to hočem zarad sebe. Čisto vse sam, se skopam, zložim v omaro obleke. Vse zrihtam. 

Nočem bit, dokler lahk, odvisen, pa čakat, al bo kdo pršu, da me bo obrnu.« V Domu 3 osebje 

stanovalce spodbuja k skrbi zase, predvsem pri vsakodnevnih stvareh. Pri preživljanju prostega 

časa pa se morajo, tako kot v vseh drugih proučevanih domovih, znajti sami. 

Skrb zase je za vse intervjuvance pomembna tema. Prav vsi so obujali spomine, pripovedovali 

o delu in življenju nekoč ter kako pogrešajo čase, ko so bili sposobni v popolnosti sami 

poskrbeti zase. Štirje od petih intervjuvancev se trudijo ostati čim bolj samostojni, predvsem 

pri vsakdanjih opravilih, kot so skrb za higieno, zlaganje oblačil in podobno. K temu pa jih 

večina v domu ne spodbuja. Takšnih spodbud k samostojnosti so deležni le stanovalci v Domu 

3. Prav tako imajo v istem domu stanovalci možnost pomoči pri delu v domu, kot na primer pri 

kuhanju, a je tudi tega izredno malo. Tako v nobenem izmed domov stanovalcev organizirano 

ne spodbujajo k ohranjanju sposobnosti, ki jih še imajo. Tako je veliko odvisno od njih samih.  

 

Izkušnja bivanja v klasičnem domu 

Pred Domom 1 je bila Intervjuvanka 1 nastanjena v klasičnem domu v Sloveniji, in sicer 9 

let. Skozi intervju je večkrat jasno in razočarano povedala, da ji je zelo žal, da se je morala 

preseliti od tam. Prejšnji dom ji je bolj odgovarjal, predvsem zaradi večjih prostorov in več 

gibalne površine ter zaradi samske sobe. Prav tako se je dobro razumela z zaposlenimi, saj 

pravi, da so se večkrat kaj pošalili. Intervjuvanka je poudarila, da so imeli tam delovno terapijo, 

kjer je tudi začela pisati z levo roko. Žal pa je morala dom zapustiti zaradi previsoke cene. 

Tudi Intervjuvanka 2 je klasični dom v Sloveniji, kjer je živela 2 leti in pol, zapustila zaradi 

istega razloga, kot Intervjuvanka 1. Tudi njej so otroci pomagali pri plačevanju doma, a se je 

cena višala zaradi vedno večje potrebe po oskrbi in pomoči. Tudi ona ni omenila nikakršnega 

drugega razloga za selitev kot ceno, zato predvidevam, da ji je dom odgovarjal. Intervjuvanka 

je kljub bolezni obiskovala s strani doma organizirano delovno terapijo in telovadbo, kjer je 

tudi shodila s pomočjo bergel. Pravi, da je za to zaslužno predvsem spodbudno osebje.  
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Intervjuvanec 3 se je za nastanitev v klasičen dom odločil samostojno, saj je videl, da sam 

zase več ne more skrbeti v popolnosti. Tako je bil v domu nastanjen 1 leto in 2 meseca. Pravi, 

da ga veliko ljudi ni motilo, motila pa ga je cena, saj je bila izredno visoka, kljub temu da je pri 

skrbi zase še dokaj samostojen. Tako mu je pri plačevanju doma pomagal sin. Nekaj časa je 

vztrajal, da se je privadil, a je bilo finančno breme preveliko. 

Zelo nezadovoljna z bivanjem v klasičnem domu pa je bila Intervjuvanka 4. V klasičnem 

domu na Hrvaškem je živela le 1 mesec, saj več ni zdržala. Za dom pravi: »Tisto pa ni govora. 

Ne živina ni tak noter. Higiena in tko. Tako je noter smrdelo. Cunje so metale, plenice so metale 

tam. Odnos zaposlenih je pa isti hudič.« 

Tudi Intervjuvanec 5 je klasični dom, kjer je bival 9 mesecev, zapustil zaradi previsoke cene. 

Škoda mu je bilo, da sinova doplačujeta dom, saj večinoma sam skrbi zase. V klasičnem domu 

je pogrešal mir, saj je tam stalen nemir. Ker v sobi ni bil sam, kot je v družinskem domu, se je 

moral bolj prilagajati, prav tak pa je bil deležen več prepirov. Osebje v domu je bilo zelo 

prijazno in ustrežljivo, k temu pa je dodal, da je bila njegova pokojna žena v tem domu višja 

sestra, torej je zaposlene večinoma dobro poznal. Intervjuvanec poudari, da mu je v družinskem 

domu veliko bolj všeč sama okolica doma in urejenost doma: »V vlkih domovih je bol kot 

bolnica urejeno. Tu je pa domače.« 

Štirje intervjuvanci so bili s prejšnjo nastanitvijo, torej v klasičnem domu v Sloveniji, 

zadovoljni. Od tega je ena med intervjujem izrazila žalovanje za klasičnim domom, saj je imela 

tam veliko boljše pogoje kot pri trenutni nastanitvi. Prav tako je eden izmed teh štirih izpostavil 

nekaj stvari, ki so ga pri prejšnji nastanitvi motile, a niso vplivale na samo odločitev za selitev 

v družinski dom. Pri vseh štirih omenjenih intervjuvancih je na selitev vplivala cena. Kot 

pravijo, so klasični domovi zelo dragi, tako so vsem finančno pomagali njihovi odrasli otroci. 

Le ena intervjuvanka je bila z življenjem v klasičnem domu popolnoma nezadovoljna, in sicer 

je bila nastanjena v klasičnem domu na Hrvaškem.  

 

Odnos z družino 

Slednja kategorija se je za vse intervjuvance izkazala kot najpomembnejša tema. Intervjuvanci 

so pripovedovali o svoji družini, o njeni preteklosti in življenju, odnosih ter o vrstah opore, ki 

jim jo zagotavlja, o tem pa nekoliko več v poglavju Interpretacija rezultatov in odgovori na 

raziskovalna vprašanja, in sicer pod raziskovalnim vprašanjem številka 8.  

Intervjuvanka 1 je skozi intervju večkrat poudarila predvsem finančno podporo in pomoč 

družine, predvsem z doplačevanjem prejšnje nastanitve v klasičnem domu v Sloveniji. 

Intervjuvanka ima dva sinova. Z enim ohranja stike le preko telefona, saj živi v tujini, z drugim 

pa preko obiskov, ki niso redni, kljub temu da živi približno 10 km stran. Sama sicer pravi, da 

razume sina in njegovo družino, da nimajo toliko časa za obiske, a njena prijateljica pove, da 

večkrat potoži, da nima nikogar. Pravi, da bi pogosto potrebovala nekoga, ki bi se pri zaposlenih 

v družinskem domu postavil zanjo, a žal nima nikogar.  

Tudi Intervjuvanka 2 je v intervjuju omenila finančno pomoč družine. Enako kot družina 

Intervjuvanke 1 je tudi njena družina pomagala pri plačevanju klasičnega doma v Sloveniji.  

Poleg finančne podpore družine pa poudari tudi socialno, saj pravi, da sta zanjo 

najpomembnejši osebi, ki jima zaupa svoje težave, njena otroka. Sin in hčerka jo obiskujeta 

vsak teden, kljub precejšnji oddaljenosti, okoli 50 kilometrov. Otroka pogosto pripeljeta tudi 

svoji družini, predvsem pa jo razveseli obisk vnukov.  
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Intervjuvanec 3 se v primeru težav obrne predvsem na sina, ki mu je stalno pripravljen 

pomagati. Sin je zanj najpomembnejša oseba, saj v primeru kakršnih koli skrbi pokliče ravno 

njega, prav tako ga vozi k zdravniku in mu prinaša potrebne stvari. Sin mu je pomagal tudi 

finančno, z doplačevanjem klasičnega doma v Sloveniji, in mu pomagal pri iskanju nove 

namestitve. Intervjuvanec je v preteklosti že razmišljal o selitvi v nek drug dom na Hrvaškem, 

ki pa je malce dlje. Pri tem ga je ustavilo predvsem sinovo mnenje, saj pravi: »Sam sin je jamru, 

da je predaleč to in tak. Bi me rad blizu mel. Seveda. Za njega je lažje, pride s službe okrog 

petih, pride domov, se zrihta pa me pride pogledat. To je 20 minut, pa je tukaj.« S tem je 

pokazal, kako pomembno vlogo ima sin v njegovem življenju. Intervjuvanec ima poleg sina še 

hčerko, s katero je izgubil vse stike. Te pa ohranja tudi s svojo primarno družino, in sicer s 

sestro in z bratom, predvsem preko telefona.  

Malce napete odnose z družino pa ima Intervjuvanka 4: »Da je ikaj po moje, ne bi tako blo 

kot je danes. Samo ne. Zdaj ste mi nardile, kaj ste mi nardile, zdaj me pa pustite pri miru.« Med 

intervjujem se je večkrat izpostavila zamera hčerkama, da sta jo dali v dom. Hčerki ji sicer 

finančno pomagata s plačevanjem doma, a pri tem z njene strani ni nikakršne hvaležnosti: 

»Dajte, sej ste me sem spravle, zdj pa plačite.« Kljub zameri pa so obiski zanjo izrednega 

pomena. Hčerki prihajata redno, enkrat tedensko. Prinašata ji časopis, preko katerega ostaja v 

stiku z dogajanjem v Sloveniji in v domačem kraju, prav tako ji prinašata vse potrebno ter ji 

pomagata in jo podpirata pri dogovarjanju o pomembnih stvareh v družinskem domu. Tudi 

odnosi s primarno družino niso najboljši. Z dvema sestrama nima stika že 20 let, a pravi, da ga 

tudi ne potrebuje.  

Intervjuvanec 5 je skozi intervju poudaril, kako ponosen je na svoja dva sinova, ki mu nudita 

tako materialno, finančno, kot tudi socialno oporo. Oba ga redno obiskujeta skupaj s svojima 

družinama, mu prinašata, kar je potrebno, ga peljeta k zdravniku v Slovenijo. Tudi njegova 

sinova sta mu finančno pomagala z doplačevanjem klasičnega doma v Sloveniji in z iskanjem 

nove namestitve. Pogosto se slišijo tudi preko telefona, da so informirani o dogajanju. 

Intervjuvanec je v intervjuju izpostavil tudi pomembno podporno vlogo sinov ob izgubi nog in 

navajanju na novo življenje.  

 

Pomembni podporni odnosi s prijatelji 

Intervjuvanka 1 ima najboljši odnos s sostanovalkino hčerko, ki je vsakodnevno v domu na 

obisku pri mami. Ravno ona je za intervjuvanko najpomembnejša oseba, ki ji zaupa in na katero 

se lahko zanese. V bližini doma ima še dve kolegici, s katerima gre občasno v cerkev in na 

kavico. Vse te odnose je oblikovala v času bivanja v družinskem domu na Hrvaškem, medtem 

ko odnosov s prijatelji iz Slovenije ni ohranila.  

Intervjuvanka 2 skozi intervju pomembnih podpornih odnosov izven doma in družine ne 

omeni. 

Intervjuvanec 3 na Hrvaškem nima prijateljev, ohranja pa odnose s prijatelji iz Slovenije 

oziroma domačega kraja. Predvsem so mu pomembni odnosi z nekdanjimi sosedi. Z eno sosedo 

ohranja odnose samo preko telefona, z drugima dvema pa se občasno obiščejo. V intervjuju 

pripoveduje o preteklih medsosedskih odnosih in druženjih ter dodaja: »Zdaj je pa to vse minilo, 

pa ni več.« 

Nasprotno pa Intervjuvanka 4 s prijatelji iz domačega kraja nima več stikov, za kar krivi 

predvsem hčerki, ki ji na njeno prošnjo nista prinesli zvezka s telefonskimi številkami. 

Intervjuvanka izrazi veliko nezaupanje do ljudi: »Danes je težko zaupat. Največji prijatelji so 
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največji sovražnik.« Kljub nezaupanju pa se zaveda pomena prijateljev in podpore: »Je pa res, 

da greš lažje čez, ja, to pa je.«  

Intervjuvanec 5 sam zase pravi, da je družaben in da ima veliko prijateljev, s katerimi kljub 

življenju v drugi državi ohranja stike in odnose. Kar nekaj prijateljev ga občasno obišče, za kar 

pravi: »Za mene je tak fajn, da pridejo prjatli.« Prav tako jih večkrat obišče tudi sam, kar mu 

pomaga realizirati sin.  

Tudi ta tema se povezuje z raziskovalnim vprašanjem, zato sem splošne ugotovitve predstavila 

v poglavju Interpretacija rezultatov in odgovori na raziskovalna vprašanja, in sicer pod 

raziskovalnim vprašanjem številka 8.  

 

8.3  Interpretacija rezultatov in odgovori na raziskovalna vprašanja  

RV 1: Kakšne so razlike v počutju starostnikov pri nastaniti v družinskih domovih na 

Hrvaškem in klasičnih domovih za starejše v Sloveniji? 

Počutje starostnikov v kakršni koli nastanitvi je odvisno od že opisanih kategorij, torej od 

odnosa osebja do starostnikov, odnosov med stanovalci, sposobnosti skrbeti zase, odnosov in 

podpore družinskih članov ter drugih pomembnih oseb, v največji meri pa je odvisno od 

zadovoljevanja osnovnih potreb človeka. O tem govorita tudi Musek in Pečjak (2001), ki 

pravita, da lažje prenašamo nezadovoljenost potrebe, kot na primer po ugledu, kot pa 

nezadovoljenost osnovnih potreb. Pri tem navajata psihologa Maslowa, ki je oblikoval 

»prioritetni seznam« oziroma tako imenovano hierarhijo potreb. Gre za to, da človek teži v prvi 

vrsti k zadovoljevanju osnovnih oziroma fizioloških potreb. Šele ob zadovoljitvi teh, pa se 

razvijejo nove, višje potrebe.  

Kot sem ugotovila z raziskavo, je za dobro počutje v samem domu oziroma kakršni koli obliki 

bivanja v prvi vrsti pomembno predvsem sprejemanje same nastanitve v domu. S pogovori z 

intervjuvanci sem ugotovila, da se v domu veliko bolje počutijo tisti, ki so se za selitev v dom 

odločili sami in so to spremembo že sprejeli. Podobne ugotovitve neke ameriške raziskave 

omenja tudi Belič (1997), in sicer, da so se v domu veliko bolje počutili taki starostniki, ki so 

ta korak, torej selitev v dom, naredili s svojo voljo.  

Tako se na primer Intervjuvanka 1 v domu ne počuti dobro, saj tega še vedno ni sprejela. Skozi 

intervju je večkrat poudarila, da je v ta dom morala priti, da ni imela izbire in da bi bila raje v 

klasičnem domu v Sloveniji, seveda pa bi bila najraje kar doma. Intervjuvanka potoži: »Kak je 

meni žal… Ne morem neč pomagat. Nič.«, s čimer pokaže svoje nesprejemanje, nemoč in 

vdanost v usodo.  

Podobno je tudi z Intervjuvanko 4, ki pove, da je bila primorana oditi v dom na željo svojih 

hčera: »Da je ikaj po moje, ne bi tako blo kot je danes. Samo ne. Zdaj ste mi nardile, kaj ste mi 

nardile, zdaj me pa pustite pri miru. Kako lepo stanovanje sem mela, oh.« Za dom skozi intervju 

ni imela konkretnih pritožb, kar pomeni, da nezadovoljstvo izhaja predvsem zaradi 

nesprejemanja in zamere hčerkama. Intervjuvanka doda, da je z življenjem v družinskem domu 

veliko bolj zadovoljna kot v prejšnjem domu, klasičnem domu na Hrvaškem, kjer je bila 

nastanjena le en mesec. O prejšnjem domu pravi: »Tisto pa ni govora. Ne živina ni tak noter.« 

V družinskem domu je veliko bolj zadovoljna že zaradi same urejenosti doma, higiene in 

odnosa osebja, kljub temu pa o prilagajanju na življenje v družinskem domu pove: »Ja, kaj sem 

htela? Ni druge.« 

Intervjuvanka 2 je z dejstvom, da živi v domu in da je morala klasični dom zapustiti zaradi 

prevelikih stroškov, veliko bolj sprijaznjena. Pravi, da se v domu dobro počuti, kljub številnim 
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pomanjkljivostim doma, ki so predvsem prostorske, kadrovske in higienske narave. K temu 

dodaja: »Dobro se počutim. Nimam kaj jamrat. Samo, da preživim.« S tem pa tudi ona izrazi 

vdanost v usodo, »… pa moraš malo potrpet … takle smo, pa nič drugače.« 

Intervjuvanca 3 in 5 sta se za odhod v dom za starejše občane odločila sama, brez kakršne koli 

prisile in sta z bivanjem veliko bolj zadovoljna. Glede zadovoljstva z družinskim domom 

Intervjuvanec 3 pove: »Tko je. Morem biti. Se morem privaditi. Isto ni, ko sem bil doma. Ampak 

drgač pa je vse vredu. Ni, da mi kaj ne bi odgovarjalo.« K temu dodaja, da bi bil najraje v 

Sloveniji, predvsem zaradi naroda, pogovorov in bližine prijateljev. Največje zadovoljstvo z 

domom pa pokaže Intervjuvanec 5, saj pravi: »Sem zadovolen, lep kraj, krasno je. Jst se 

počutim, res, kot da sm doma.« S tem je edini med intervjuvanci družinski dom primerjal z 

domom. 

Pri počutju v domu veliko pripomore tudi osebna naravnanost in prilagodljivost, kar pojasni 

Intervjuvanec 5: »Pa prilagodljiv sem, to tut velik pomeni, enostavno, tam, ko sm pršu, tak kot 

da sm, 2-3 dni, kot da sem že ne vem kolk. Kak je človek. En se težko privadijo, pa več spodbude. 

Ampak se v glavnem vsi privadijo.« 

Kot se je izkazalo na počutje starostnikov v domu najbolj vpliva skrb le-tega za zadovoljevanje 

osnovnih potreb starostnikov. Intervjuvanec 3 pravi: »Meni ni drugega. Človek ma potrebe, 

mir in zadovoljstvo pa je.« K dobremu počutju intervjuvanca tako prispevajo predvsem 

zadovoljene osnovne potrebe. Podobnega mnenja je tudi Intervjuvanec 5, ki o domu pove: 

»Fajn je, fajn. Ta dom je res fajn, pa za starejše. Tu maš vse oskrbo, zdravnika če rabiš, osebje 

vse zastopi.«  

Intervjuvanka 2 poudari, da za dobro počutje potrebuje predvsem svežo hrano in dobro osebno 

higieno. Slednje v njenem domu ni izpolnjeno, saj jih kopajo le na tri tedne, zaradi kadrovske 

podhranjenosti. S tem je nezadovoljna tudi Intervjuvanka 1, saj živita v istem domu. Vsi ostali 

intervjuvanci so s higieno zadovoljni. Prav vseh pet intervjuvancev je poudarilo svoje 

zadovoljstvo s sveže pripravljeno hrano. Tudi Hojnik–Zupanc (1994; v Zupančič, 2004) 

ugotavlja, da je dober pokazatelj starostnikovega življenja v domu, poleg zasebnosti v domu,  

njegova ocena kakovosti prehrane v domu.  

Za starostnike je pomembna tudi notranjost doma in prostorska urejenost. Intervjuvanka 1 

tako svoje nezadovoljstvo z domom pojasnjuje s prostori, površino za gibanje, predvsem pa 

higieno. Povsem enako je z Intervjuvanko 2, ki živi v istem domu. Tudi ona pravi, da imajo 

premalo prostora za hoditi, prav tako nima možnosti oditi na vrt, saj bi morala iti po stopnicah, 

ki pa zanjo niso možnost. Popolnoma enako pove tudi Intervjuvanec 3 iz Doma 2. Tudi on ne 

more oditi na dvorišče, saj ne more sam po stopnicah. Pravi: »Nič ne grem, ne morem oditi. Jaz 

se tu vlečem, če grem v sobo, pa wc, pa tukaj na terasi. Ker dol ne morem hoditi po stopnicah, 

sem rajši tle gor, v miru.« Ravno iz teh razlogov je bila Intervjuvanka 1 z nastanitvijo v 

klasičnem domu veliko bolj zadovoljna, ker je torej imela več prostora za gibanje. Nov in večji 

dom ji je bolj prijal. Prav tako je k temu prispeval tudi dober odnos s tamkajšnjimi zaposlenimi, 

s katerimi se je večkrat kaj pošalila. Prav tako poudari, da so imeli v domu skupen prostor za 

druženje, kar v družinskem domu v njenem nadstropju manjka. Tako s prostorsko urejenostjo 

doma, kar pomeni dostopnost prostorov, niso v popolnosti zadovoljni kar trije intervjuvanci. 

Intervjuvanka 4 je s prostornostjo doma bolj zadovoljna, saj je nastanjena v pritličnem 

nadstropju doma, s tem pa ima dostop do vrta, dvorišča, kjer je vsakodnevno na svežem zraku 

v dobri družbi. Povsem enako je z Intervjuvancem 5, ki svoj prosti čas zelo rad preživlja na vrtu 

v družbi sostanovalcev.  

Kot pogosto prisotna potreba starostnikov se je pokazala potreba po miru in tišini, ki jo 

intervjuvanci pogosto zadovoljijo na domskem vrtu ali terasi. K temu prispeva mirna in prijetna 
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okolica doma, brez prometa in mestnega hrupa. »Sem zadovoln. Lepo je. Okolje, krasen razgled. 

Lepo je, pa mir je.«, pove Intervjuvanec 5.  

 

RV 3: Kakšne so morebitne prednosti in slabosti družinskih domov in klasičnih domov z 

vidika stanovalcev? 

Spodaj naštete prednosti in slabosti obeh vrst nastanitev so zelo subjektivne in pridobljene le s 

strani petih starostnikov z obema izkušnjama.  

Štirje od petih intervjuvancev kot glavni razlog za premestitev iz klasičnega doma v družinski 

dom na Hrvaškem omenijo previsoko ceno klasičnih domov. Intervjuvanka 1 o ceni pravi: 

»Strašno drago je v …  Mogla sem. Moj sin je plačal 360 eurov k moji penziji za dom«. Podobne 

izkušnje ima tudi  Intervjuvanka 2: »Otroka sta mi dodajala zraven, ampak je drago. Sta 

predlagala, da najdemo kaj cenejšega.« Intervjuvanec 3 pove: »Bil sem 14 mesecev. Sej je blo 

kr vredu, sam skupo. Sin je mogu velik dodajat k moji penziji. Pa sma rekla zakaj, če se vse sam 

rihtam. Pol sma poiskala pa drugo varianto. Zdj pa tam sem neki časa bil, da sem se mal 

prvadu, ampak je vse drago. Ni več mogu.« Tudi Intervjuvanec 5 o svoji izkušnji bivanja v 

klasičnem domu pove: »Tam sem bil pol 9 mesecev, sam je blo predrago. Sin je doplačeval, 

ampak ni šlo dolgo. Je brezveze, ker se vse sam rihtam in je blo brezveze tolk plačevat.« K temu 

doda še: »Nič mi ni manjkalo. Sam je pa drago.« Tako je glavna slabost klasičnih domov v 

Sloveniji predvsem cena, ki je samim starostnikom povsem nedostopna, prav tako pa je 

previsoka tudi s finančno pomočjo otrok oziroma družine.  

Intervjuvanka 4 je edina, pri kateri cena klasičnega doma ni vplivala na njeno odločitev o selitvi. 

Njena selitev je posledica slabih razmer v klasičnem domu, predvsem slaba higiena in odnos 

osebja do stanovalcev. To sta dve ključni slabosti dotičnega klasičnega doma, ki pa je na 

Hrvaškem. Ker pa drugi intervjuvanci v klasičnih domovih v Sloveniji niso imeli takšnih 

izkušenj, tega ne morem upoštevati kot slabosti klasičnih domov v Sloveniji.  

O prednostih klasičnih domov intervjuvanci niso veliko govorili. Večinsko so bili z bivanjem 

v klasičnem domu zadovoljni in kot pravijo, jim tam ni nič manjkalo. Nekaj prednosti pa je 

poudarila Intervjuvanka 1, ki je skozi intervju večkrat izrazila žalovanje za klasičnim domom. 

Kot prednost je navedla skupne prostore za druženje, kjer so imeli organizirane tudi različne 

delavnice in terapije. Prav tako je velika prednost ravno razpoložljiv prostor za gibanje, tako 

v samem domu kot njegovi okolici. »Zelo mi je žal, da ne morem biti v … , spet bi lahko hodila 

okoli po mestu, tu pa ne morem, ni veliko prostora. Kaj je meni žal. Kak je meni žal.« 

Veliko več pa so imeli intervjuvanci za povedati o trenutni nastanitvi, torej o prednostih in 

slabostih družinskega doma, saj je ta izkušnja veliko bolj aktualna in sveža.  

Intervjuvanka 1 pove, da v njenem nadstropju doma nimajo skupnih prostorov, kar otežuje 

skupna druženja. Tako se zbirajo in družijo v sobah ter na majhnem vrtu, prav tako pa tudi jedo 

v svojih sobah. Tega pri drugih intervjuvancih sicer ni, saj imajo v zgornjem nadstropju istega 

doma in v vseh nadstropjih v drugih domovih skupne prostore, kjer jedo ter se spontano družijo.  

Prav vsi intervjuvanci pa kot slabost družinskih domov omenijo nedostopnost drugih 

nadstropij, saj so ta povezana samo s stopnicami, ki pa so za večino stanovalcev neprehodne. 

Posledično ne poznajo prostorov v drugih nadstropjih, predvsem pa ne njihovih stanovalcev, 

kljub temu da je v domu največ dvajset stanujočih. Zaradi nedostopnosti drugih nadstropij je 

kar dvema intervjuvancema oteženo ohranjanje stikov z znanci, ki so v drugih nadstropjih. Prav 

tako se Intervjuvanki 1 in 2 ter Intervjuvanca 3 in 4, ki živita v istem domu, le v drugih 

nadstropjih, ne poznata. 
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Intervjuvanca 2 in 3 poudarita, da nimata možnosti oditi niti na dvorišče oziroma vrt, saj je 

dostopen le s stopnicami. S tem pa sta prikrajšana za uživanje na vrtu. Ista dva intervjuvanca 

sta nezadovoljna s prostornostjo doma, saj si želita več hoditi, a v domu ni dovolj prostora. 

Podobno nezadovoljstvo s prostornostjo izraža tudi Intervjuvanka 1, kljub temu da ima dostop 

do vrta, saj je nastanjena v pritličju svojega doma. A vrt ji je premajhen, saj skozi intervju 

večkrat poudari, da pogreša prejšnji dom ravno zaradi tega, ker je imela več prostora za gibanje. 

Medtem pa sta Intervjuvanka 4 in Intervjuvanec 5 s prostornostjo doma ter vrta zelo zadovoljna. 

Prav tako imata tudi ona dva dostop do vrta oziroma dvorišča, saj sta nastanjena v pritličnem 

nadstropju svojega doma.  

Velika slabost Doma 1 je kadrovska podhranjenost, kar izpostavi tako Intervjuvanka 1 kot 

tudi Intervjuvanka 2. Premalo osebja, na določeno izmeno za 20 stanovalcev skrbi samo ena 

zaposlena oseba, zelo težko zadovoljuje že osnovne potrebe vseh starostnikov, za kaj več pa 

nimajo časa. Intervjuvanka 1 pove, da osebje že 3 tedne prosi, da bi ji porezali nohte, a za to 

enostavno nimajo časa. Podobno je z Intervjuvanko 2, ki se občasno sester niti ne upa prositi 

za pomoč, saj vidi, da jih je premalo in da imajo veliko dela. V drugih domovih, po pričanjih 

intervjuvancev, s tem nimajo težav, prav tako je za njihove osnovne človeške potrebe zelo dobro 

poskrbljeno. 

Slabost družinskega doma je po pričanju Intervjuvanca 3 tudi lokacija oziroma država bivanja, 

torej Hrvaška. Intervjuvanec si želi živeti v Sloveniji, kjer ima prijatelje, prav tako pa kot 

pojasnitev doda, da s Hrvati prihaja do drugačnih pogovorov, ki mu ne odgovarjajo. K temu 

doda: »Oni stopijo skup, pa pogovarjajo se, jaz pa ostanem sam.« Podobne težave izpostavi 

tudi Intervjuvanka 4, in sicer z jezikom, ki je pogosta težava v odnosih z drugimi stanovalkami, 

saj je občasno ne razumejo ali pa, kot pravi, je nočejo razumeti. K temu doda: »Pa so rekle tu, 

da bi one mene hrvaško naučile. Mene ne! Vi se pogovarjajte, kaj se čete, jst vas vse zastopim.« 

Prav tako je tudi ona s selitvijo na Hrvaško izgubila stike s prijatelji iz Slovenije. S takšnimi 

stvarmi pa Intervjuvanec 5 nima težav. Stike s prijatelji iz Slovenije ohranja preko telefona, kot 

tudi z občasnimi obiski, ki so možni zaradi bližine domačega kraja. Prav tako nima težav z 

jezikom, saj je glede tega prilagodljiv, saj, kot pravi, hrvaški jezik govori že od otroštva.  

Ena od prednosti družinskega doma, ki jo poudarijo prav vsi udeleženci v raziskavi, je hrana, 

ki je v vseh preučevanih domovih sveže pripravljena in zdrava. Intervjuvanka 4 o hrani v domu 

pove: »Kaj mi je dobro pojem, kaj ni pustim. Niti doma si ne moreš skuhat, da bi ti blo vse po 

volji. Je pa dobro, ker tu kuhajo in je frišno.« Intervjuvanec 3 izpostavi zdravo hrano kot ključen 

dejavnik, ki je pripomogel k njegovemu boljšemu zdravju in posledično tudi počutju. 

Velika prednost  družinskega doma je tudi dostopnost osebja, predvsem pa šefov, na katere se 

lahko obrnejo pri večjih težavah s sostanovalci ali pa z dilemami na organizacijski ravni. Tako 

je Intervjuvanec 3 povedal za svoje dobre izkušnje, da se ni problem dogovoriti za spremembo 

domske rutine in urnika, kar pa bi bilo v večjem domu težje. Prav tako ima tako on kot 

Intervjuvanka 4 zelo dobre izkušnje s posredovanjem in pomočjo zaposlenih doma v konfliktih 

s sostanovalci. Tudi Intervjuvanec 5 izpostavi razumevajoče in skrbeče osebje ter šefe, ki se 

resnično trudijo za dobro počutje stanovalcev. Intervjuvanec poudari tudi majhnost 

družinskega doma, saj pravi: »Mi odgovarja, manj nas je, lepš je. Bolj je prijetno. Mi smo tuki 

ko ena družinica.« Glede majhnosti domov Bračič (2011) ugotavlja, da so domovi z manjšo 

kapaciteto veliko boljši s psihološkega vidika, saj zagotavljajo bolj domače vzdušje. 

K dobremu počutju stanovalcev prispeva tudi urejenost celotnega doma. Intervjuvanec 5 to 

prednost sicer edini izpostavi. Sam dom mu je prijeten, saj je »… notr lepo po domače urejeno«. 

Urejenost doma primerja tudi s prejšnjo nastanitvijo, torej klasičnim domom v Sloveniji, za 

katerega pravi, da je velik in urejen kot bolnišnica. K domačnosti doma in njegovi urejenosti 
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lahko prispevajo tudi stanovalci sami. Tako si je Intervjuvanka 1 od doma prinesla majhen oltar 

in servete. Prav tako ima tukaj možnost imeti svoje rože na oknih, kar v klasičnem domu ne bi 

bilo možno. Drugi intervjuvanci si sob niso uredili po svoje, a ne zato, ker ne bi mogli, ampak 

ker te želje nimajo.  

Pomembna prednost je tudi okolica doma. Vsi trije preučevani domovi so v tihem, prijetnem 

in mirnem okolišu, kar pa je za starostnike pomembna potreba. To izpostavita Intervjuvanec 3 

in Intervjuvanec 5, ki pravi: »Je več prostora, bolj si gibljiv. Gozd je zadi, rožice in to. Super 

je. Počutim se ko doma.« in dodaja:  »Pa tko, mir je. To je najbolj pomembno, da je mir, ko si 

starejši. Pa tut da nisi čist sam, Krasn mir je. Zjutri, ko prideš vn, sam ptičke čuješ. To velik 

pomeni. V vlkem domu je pa skos neki.«  

Seveda pa je velika prednost družinskega doma, nasprotno kot glavna slabost klasičnega doma, 

cena. Intervjuvanec 5 glede tega pravi: »Najbolj je pa res cenovno ugodno. Smo stari pa penzije 

mamo manjše in pol morejo domači dodajat. Tu je pa res razlika. Pr nas morjo mal pošlihtat, 

pa cene manjše.«  

 

RV 2: Kako družinski domovi skrbijo za zadovoljevanje višjih potreb za kvalitetno 

življenje starostnikov? Kaj ponujajo poleg medicinske oskrbe? 

RV 4: Ali se in kako se stanovalcem v družinskih domovih omogoča oziroma se jih 

spodbuja k udejstvovanju v družbi, medgeneracijskemu druženju ter druženju s 

sostanovalci? 

Odgovora na ti dve raziskovalni vprašanji sem združila, saj sta si vprašanji po svojem bistvu 

zelo podobni in ena drugo dopolnjujeta. Določena stališča posameznih intervjuvancev glede 

skrbi doma za kakovostno življenje in zadovoljevanje višjih potreb stanovalcev sem že 

predstavila v poglavju Opis kategorij.  

Skozi intervjuje s starostniki sem izvedela, da družinski domovi poleg medicinske oskrbe ne 

ponujajo veliko drugega, kot je to navada v klasičnih domovih. Intervjuvani starostniki so dali 

jasno vedeti, da jim je medicinska in materialna oskrba veliko bolj pomembna kot 

zadovoljevanje višjih potreb, kar se sicer ujema z Maslowo hierarhijo potreb. Intervjuvanki 1 

in 2 sta tako skozi intervju veliko več govorili o stanju v domu ter skrbi doma za njihove 

osnovne potrebe, saj teh nimata v popolnosti zadovoljenih. Drugi intervjuvanci, ki živijo v 

boljših pogojih in imajo zagotovljeno osnovno oskrbo in dobro higieno, so se v pogovoru veliko 

bolj posvečali višjim potrebam, povezanim predvsem z odnosi z drugimi. Ker pa preučevani 

družinski domovi ne skrbijo organizirano za višje potrebe svojih stanovalcev, morajo za te 

skrbeti stanovalci sami, kar pa je torej odvisno od njihove volje in moči oziroma spodobnosti.   

 

ORGANIZIRAN PROSTI ČAS 

Le eden od treh preučevanih domov ima organizirano telovadbo za svoje stanovalce, in sicer 

dvakrat tedensko. V drugih dveh domovih tega ni, prav tako pa ni nikakršnih drugih 

organiziranih dejavnosti. Tako se morajo čez dan stanovalci zaposliti sami. Večina svoj čas 

preživlja precej pasivno, in sicer počivajo, gledajo televizijo ter berejo. Nekateri se zaposlijo še 

z reševanjem križank in s podobnimi miselnimi igrami. Dve intervjuvanki tudi krpata in šivata, 

s čimer pridobivata občutek koristnosti, sposobnosti in samooskrbe. Starostniki pogosto 

opisujejo svoj dan kot nič posebnega, saj se jim nič ne dogaja in z ničemer se ne ukvarjajo. To 

izrazi tudi Intervjuvanec 3: »Nič posebnega ni. Zmerom eno ta isto.« in »Nič, kaj pa čem. Samo 

čakam, kdaj bom šou jest. Petkrat na dan.« 
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Večina starostnikov v raziskavi Bračič (2011) si poleg ustreznega varstva in oskrbe želi še 

aktivnosti, ki bi jim popestrile življenje v domski skupnosti.  V nasprotju s tem, intervjuvanci 

v moji raziskavi skozi intervjuje niso neposredno izrazili želje po delavnicah in aktivnem 

preživljanju prostega časa, kljub temu pa menim, da bi se nekateri vseeno z veseljem udeležili 

kakšnih aktivnosti. Tako Intervjuvanka 1 skozi vneto pripovedovanje o delavnicah v klasičnem 

domu, izrazi zanimanje za tovrstne aktivnosti: »Tam smo mel tut to … kak se reče … delavno 

terapijo. Tam sem začela pisat z levo /…/  sem se naučila.« Tudi Intervjuvanka 2 pripoveduje 

o delavnicah v klasičnem domu: »Mel smo delavnice, ja. Sem hodla na telovadbo, pa delovno 

terapijo, smo kej šival, al pa izdeloval okraske pa tako.« Na vprašanje, ali bi si takih stvari 

želela tudi v tem domu, je pritrdila, a dodala: »… samo tak ne morem več kaj veliko. Te prste 

mi skupi vleče in je težko kar koli. Nismo več za te stvari. Samo, da počivamo, pa je v redu.« 

Podobno povesta tudi Intervjuvanec 3: »Večji del smo taki, ko smo čisto za neč. Za nikakršno 

stvar.« in Intervjuvanec 5: »Tak pa da bi kej mel, pa ne vem. Enostavno nam ne manjka, neki 

stvar taka. Se sami zaposlimo …« Nekateri morda dejavnosti resnično ne potrebujejo, saj so 

sami dovolj aktivni, nekateri pa menijo, da za takšne stvari več niso sposobni. Morda na 

delavnicah sami res ne bi mogli narediti veliko, lahko pa bi prispevali h končnemu izdelku samo 

s svojimi idejami in z mnenji, s čimer bi dobili občutek pomembnosti in koristnosti. Zato 

menim, da bi bilo v družinskih domovih potrebno stanovalce spodbujati k aktivnejšemu 

preživljanju prostega časa.  

 

ORGANIZIRANO IN SPODBUJANO DRUŽENJE 

Tudi druženje med stanovalci s strani doma ni posebej spodbujano, ampak ta potekajo spontano 

med prostim časom ali v skupnih prostorih, sobah ali na vrtu, prav tako pa se stanovalci družijo 

in pogovarjajo pri obrokih. A tudi to je nekaterim stanovalcem onemogočeno, saj nimajo 

dostopa do skupnih prostorov ali vrta. Intervjuvanka 1 tako nima dostopa do skupnega prostora 

oziroma dnevne sobe, saj je nastanjena v pritličju doma, skupne prostore pa imajo le v prvem 

nadstropju. Tako se v njenem nadstropju družijo le po sobah ali na vrtu. Medtem pa 

Intervjuvanka 2 in Intervjuvanec 3 sicer imata dostop do skupnih prostorov, nimata pa možnosti 

oditi na vrt, saj ju z njim povezuje le stopnišče. Tako domovi nimajo zagotovljenih že samih 

pogojev, ki bi stanovalcem omogočali skupna medsebojna  druženja. Stanovalci prav tako niso 

deležni nikakršnih spodbud k druženju, zato je vse odvisno le od njih samih. Menim, da bi 

domovi stanovalce morali spodbujati k vključevanju in sodelovanju v socialno življenje in 

družabne aktivnosti, saj, kot pravi Mali (2008), jim to daje pomemben občutek smiselnosti in 

pomembnosti življenja, prav tako pa sodelovanje v socialnih aktivnostih daje občutek 

zadovoljstva. Takšni občutki bi bili dobrodošli prav pri vseh intervjuvancih, čeprav nekateri za 

to skrbijo sami, nekateri pa bi potrebovali malce več spodbude.  

 

ORGANIZIRANA IN SPODBUJANA POMOČ TER DELO 

Dva intervjuvanca izpostavita možnost pomoči v kuhinji oziroma pri gospodinjskih opravilih, 

s čimer bi bili stanovalci vključeni v domsko življenje in ohranjali skrb zase ter delovno 

svežino. Pri tem pa intervjuvanca nista omenila, da sta bila pri tem deležna spodbud s strani 

zaposlenih.  

Intervjuvanci so skozi intervjuje izrazili željo in potrebo po delu: »Joooooj, Pogrešam, 

pogrešam, sem kosila, okopavala, hodila v službo.«, »Ja, včasih nam je blo lepo. Smo fejst 

delal. Malo pogrešam to. Bi rada kej nardila pa ne morem.«, »Oni (otroci) mislijo, da če tu 

dobim za jest, pa lahko tu ležim, kaj mi fali. Bi raj jst nekega vraga delala kot tak.« Določeni 

stanovalci, kot je na primer Intervjuvanec 5, se samoiniciativno vključujejo v domsko življenje 
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in delo, saj kot pravi: »Jst sm tu na vrtu komando dal. Reku sem, da bo zgledalo, te rože so 

porezali«, drugi pa bi potrebovali le malce spodbude s strani doma, ki pa je ne dobijo.  

 

ORGANIZIRANO IN SPODBUJANO POVEZOVANJE STANOVALCEV Z OKOLICO, 

LOKALNO SKUPNOSTJO 

Skozi intervjuje sem spoznala, da se družinski domovi ne povezujejo z nikakršno drugo 

institucijo ali organizacijo, tako ni povezovanj z vrtci ali s šolami in ni prostovoljcev, ki bi 

domu ter starostnikom na kakršen koli način pomagali, ali jim samo delali družbo. S tem pa so 

starostniki nekako prikrajšani za širjenje svoje socialne mreže in spoznavanje ljudi tudi na 

Hrvaškem. Nekateri intervjuvanci pa se kljub pomanjkanju spodbud sami vključujejo v lokalno 

skupnost, in sicer z obiskovanjem cerkve in druženjem z domačini. Takšno prakso ima 

Intervjuvanka 1, ki z dvema domačinkama občasno obišče cerkev. S tem pa ima v okolici doma 

dve dodatni podporni osebi, ki sta ji pripravljeni pomagati. Podobne odnose je s sosedi doma 

vzpostavil Intervjuvanec 5. Ostali trije intervjuvanci na Hrvaškem in v okolici doma nimajo 

znancev ali prijateljev. Torej, kot pri vseh drugih aktivnostih, tudi za povezovanje z okolico 

doma, lokalno skupnostjo in domačini, morajo, če želijo, poskrbeti stanovalci sami. 

 

ORGANIZIRANO IN SPODBUJANO MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE TER POTREBA 

PO PREDAJANJU ŽIVLJENJSKIH IZKUŠENJ 

Nekateri intervjuvanci so skozi intervju izražali tudi potrebo po predajanju življenjskih izkušenj 

mlajši generaciji in potrebo po medgeneracijskemu druženju, saj mi je večina, med intervjuji, 

dajala pomembne življenjske modrosti. Prav vsi so z žarom v očeh pripovedovali o svojih 

preteklih izkušnjah in mi pogosto vmes dali tudi kakšen življenjski nasvet. Prav tako so se mi 

vsi zelo lepo zahvalili, da sem si vzela čas zanje in se z njimi pogovarjala, predvsem pa, da sem 

jim prisluhnila. Nekateri so me celo vprašali, če bom prišla še kaj na obisk, s tem pa so izrazili 

željo po dveh pomembnih višjih življenjskih potrebah v starosti.  

Nekateri intervjuvanci imajo poleg družine, tudi druge priložnosti medgeneracijskega druženja. 

V Domu 2 imajo stanovalci možnost druženja z lastničino družino in otroci, saj živijo v isti 

zgradbi. Intervjuvanec 3 o tem pove: »Ja, ona (lastnica) gor na vrhu živi, nad nami ma 

stanovanje. Tule majo pa kosilo, ko mamo mi. Cela družina.« Navadno imajo kontakt v času 

kosila in nekaj časa po kosilu v skupnih prostorih. Kljub temu, da Intervjuvanka 4 živi v istem 

domu kot Intervjuvanec 3, pa ona te izkušnje nima, saj ne more oditi v zgornje nadstropje, oni 

pa dol, kot pravi, tudi ne pridejo. Drugi intervjuvanci te možnosti nimajo, saj lastniki njihovih 

domov ne živijo v isti zgradbi ali pa nimajo otrok. Intervjuvanec 5 pa ima stike z otroki v okolici 

doma, in sicer s sosedi, za kar je poskrbel sam. 

Če starostniki svojega časa ne preživljajo aktivno, v družbi in ne prispevajo k skupnemu 

življenju, se pogosto počutijo nekoristne, odvisne ter breme današnje družbe. Tako močna je 

izjava Intervjuvanke 2, ki sicer težko hodi in zaradi bolezni težko uporablja roke, a kljub vsemu: 

»Večino sem tukaj, kamor spadam. Tu ležim.« S tem sporoči, da ni koristna za nič drugega, da 

je nihče ne potrebuje in da enostavno »ni za nobeno rabo«. Takšna naravnanost je pri 

starostnikih kar pogosta, saj so mnenja, da je njihovo življenje že končano. Kar so imeli za 

doživeti so že, sedaj le še čakajo na čim lažji konec. Vendar je takšna naravnanost po mnenju 

številnih avtorjev napačna. To je miselnost današnjega modernega sveta, kar pa ni resnica.  

Kristančič (2005) poudarja, da so bili starostniki v preteklosti v mnogih svetovnih kulturah 

cenjeni oziroma celo čaščeni. Danes pa so starostniki na robu družbe, saj ta več ne zna ceniti 

njihovih znanj, izkušenj in modrosti. Ramovš (2003) dodaja, da ravno nezadovoljena potreba 
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po predajanju izkušenj in spoznanj mlajšim generacijam, vključno z vseživljenjskim učenjem 

novega, povzroča, da starostniki svojega življenja ne doživljajo kot smiselnega.  

 

RV 5: Kakšni so odnosi med stanovalci doma in kaj vpliva na takšne odnose? 

V raziskavi avtorice Bračič (2011) so se sostanovalci uvrstili na drugo mesto pomembnih 

členov socialne mreže starostnikov v domovih za starejše. Torej so odnosi med stanovalci za 

večino starostnikov pomembni, kar se je izkazalo tudi s pogosto prisotnostjo te teme v moji 

raziskavi. In sicer pomembnost odnosov med stanovalci so izpostavili predvsem tisti 

intervjuvanci, ki imajo zadovoljene osnovne potrebe in se glede na Maslowo hierarhijo potreb 

zato lahko osredotočajo na višje potrebe. Tako na primer Intervjuvanki 1 in 2 v intervjujih nista 

veliko povedali o samih odnosih med stanovalci, kljub usmerjanju na to temo z različnimi 

vprašanji. V intervjuju sta bili bolj osredotočeni na same bivalne razmere in oskrbo v domu, ki 

pa, glede na njuno pričanje, ni povsem zadovoljiva.  

Intervjuvanka 1 se glede na povedano z vsemi stanovalci doma v njenem nadstropju dobro 

razume. Pri tem ne izpostavi nikakršnih konfliktov in morebitnih drugih težav. Tudi 

Intervjuvanka 2 pravi, da se z vsemi stanovalci v njenem nadstropju doma dobro razume, največ 

časa pa preživi s stanovalkami, s katerimi si delijo sobo. Ker z njimi preživi več časa, se z njimi 

tudi največkrat skrega, kar pa, kot pravi, ni nič hudega in nenavadnega. Intervjuvanec 5 v 

intervjuju prav tako ne omenja nikakršnih konfliktov ali morebitnih težav med stanovalci doma, 

hkrati pa edini med intervjuvanci poudari, da so v njegovem domu kot družinica. Tudi 

Intervjuvanec 3 se z vsemi stanovalci doma dobro razume, z vsemi se pogovarja, predvsem, če 

jih kaj zanima. Poudari pa, da se občasno počuti izključenega: »Oni stopijo skup, pa 

pogovarjajo se, jaz pa ostanem sam.« Pri tem pojasni, da je to posledica narodnosti, prav tako 

pa se mu ne da poslušati in razpravljati vedno znova o istih stvareh. S tem nakaže, da tudi sam 

prispeva k občasni izključenosti iz skupine. Hkrati pa kot razlog proti selitvi v drug dom navede 

ravno sostanovalce doma: »Komaj se navadiš ljudi, pa da bi menjal spet.« Podobno pove tudi 

Intervjuvanka 4, in sicer da se je ljudi navadila ter da sedaj ne bi menjala doma, kljub pogostim 

konfliktom s sostanovalko in ostalimi stanovalkami, ki nastajajo predvsem zaradi različnih 

jezikov.  

Večina intervjuvancev izpostavi ravno konflikte s stanovalci, s katerimi si delijo sobo, kar je 

seveda povsem jasno, saj z njimi preživijo največ časa. Intervjuvanka 2 omeni občasne, 

nepomembne konflikte in nesporazume, ki jih s sostanovalkami hitro rešijo. Intervjuvanec 3 in 

Intervjuvanka 4 pa sta zaradi konfliktov s sostanovalci že poiskala pomoč ter podporo pri osebju 

oziroma lastniku, šefu doma. Intervjuvanec 3 glede deljenja sobe pravi, da je najbolj zdravo, če 

si v sobi sam, saj ni prilagajanja, nemira in konfliktov. Tako si Intervjuvanec 3 in Intervjuvanka 

4 želita svojo sobo, kar pa trenutno ni možno, saj so v domu vse zasedene. Medtem pa ima 

Intervjuvanec 5 svojo sobo: »Jst sm sam, je fajn. Malenkost je dražje, ampak delam, kar mi 

paše.« 

Med stanovalci, stanovalkami Intervjuvanka 1 ne izpostavi nobene, ki bi ji predstavljala 

pomembno osebo in podporo. Tudi Intervjuvanka 2 in Intervjuvanec 3 ter 5 med stanovalci ne 

omenijo nikogar, s katerim imajo prijateljski odnos in ima zanje pomembno podporno vlogo. 

Slednji sicer izpostavi gospo iz Slovenije, s katero preživi kar nekaj časa in s katero se edino 

pogovarja v slovenskem jeziku, a večje medsebojne podpore ne omeni.  Intervjuvanka 4 pa med 

stanovalkami izpostavi osebo, za katero pravi: »Ta je ko Bog.« Pojasni, da se družita vsak dan 

ob kavici in si medsebojno pomagata, če je to možno. Torej kar štirje od petih intervjuvancev 

v domu med stanovalci nimajo nikogar, ki ga imajo za svojega. Ramovš (2003) pravi, da se to 

zelo pogosto dogaja v bolnišnicah ali v domovih za starejše občane. Pravi, da so ljudje tam 
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obkroženi z veliko ljudmi, a ker nikogar ne doživljajo kot svojega, se pogosto počutijo 

osamljene. Slednje so sicer vsi intervjuvanci zavrnili. Pravijo, da se v domu ne počutijo 

osamljene, kar preprečujejo z druženjem z drugimi stanovalci ali pa s samozaposlitvijo oziroma 

z drugimi prostočasnimi dejavnostmi.  

Druženja med stanovalci v vseh domovih potekajo spontano. Najpomembnejši dogodek za 

druženje med vsemi stanovalci enega nadstropja je obrok. V tem času so stanovalci največ 

skupaj. Prav tako se občasno nenačrtovano zberejo v skupnih prostorih ali na dvoriščih in 

terasah. Tudi takšna druženja oziroma lahkotnejše dejavnosti v družbi pa Hlebec, Kogovšek, 

Domajnko in Pahor (2009) uvrščajo med vrste socialne opore. Žal pa vsi za takšna druženja 

nimajo ustreznih pogojev. V nadstropju Intervjuvanke 1 skupnih prostorov, jedilnice oziroma 

dnevne sobe nimajo, s tem pa so prikrajšani za pomembne skupne trenutke vsaj med uživanjem 

obrokov, kot je to prisotno pri vseh drugih intervjuvancih. To predstavlja veliko oviro za dobre 

odnose med stanovalci, saj morajo druženja potekati v sobah, v lepem vremenu pa tudi na vrtu.   

Ovira pri odnosih s stanovalci, ki so jo omenili prav vsi intervjuvanci, je povezava med 

nadstropji doma. Ta so povezana le s stopniščem, ki pa je za večino stanovalcev  neprehodno 

brez večje pomoči in je zato nerealna možnost. Tako nihče od intervjuvancev stanovalcev 

drugih nadstropij svojega doma ne pozna, kar je malce zaskrbljujoče, saj jih je v enem domu 

največ dvajset. Intervjuvanka 1 pri tem izpostavi, da zaradi nedostopnosti drugega nadstropja, 

ne more ohranjati stikov z gospo iz domače vasi.  

Na odnose med stanovalci pa lahko vpliva tudi sama narodnost oziroma jezik. Intervjuvanki 1, 

2 in Intervjuvanec 5 s tem nimajo nikakršnih težav. Intervjuvanka 1 skozi celoten intervju tega 

sploh ne omeni, ne narodnosti ne jezika. Intervjuvanka 2 o svojih sostanovalkah pove: »Vse so 

Hrvatice, tu pa tam kake besede ne razumem, ampak mi lepo razložijo. So prijazne.« Tudi 

Intervjuvanec 5 s sporazumevanjem zaradi jezika nima težav, saj se je glede tega prilagodil. 

Pravi, da se z vsemi pogovarja kar v hrvaščini, kar zanj ne predstavlja problema. Slovensko 

govori le z gospo iz Slovenije, s katero preživi največ časa. Intervjuvanec 3 zaradi jezika sicer 

nima težav, pravi pa: »Najrajši bi bil, da sem tam. V Sloveniji, ne. Lepše bi mi blo vseeno. Sej 

niso žleht al kej, to ne, ampak nekak je drgače. Pridejo pogovori drugačni. Oni stopijo skup, 

pa pogovarjajo se, jaz pa ostanem sam.« Tudi Intervjuvanka 4 ima zaradi jezika občasne težave 

z drugimi stanovalkami doma: »One pa nič ne zastopijo kaj rečem, ampak res ne vem, al res ne 

zastopijo al kaj.« K temu doda, da so ji nekatere stanovalke celo ponudile, da bi jo naučile 

hrvaško, kar pa se ji zdi skrajno neprimerno in žaljivo. Pravi, da bo govorila slovensko, ali jo 

razumejo ali ne. Iz tega lahko zaključim, da na odnose med stanovalci v družinskih domovih 

na Hrvaškem pozitivno vpliva tudi prilagoditev jezika, torej, da se tudi slovenski stanovalci 

pogovarjajo v hrvaščini.  

Pokazatelj dobrih odnosov med stanovalci doma pa je tudi medsebojna pomoč. Kot ugotavljajo 

Ardeleanu in sodelavci (2015), si večina starostnikov v domovih za starejše občane med seboj 

ne pomaga. Podobno ugotavljam tudi s svojo raziskavo, saj trije od petih intervjuvancev 

medsebojne pomoči med stanovalci niso omenili. Pri tem pa je potrebno poudariti, da bi bili 

lahko rezultati drugačni, če bi jih po tem tudi spraševala. Skozi pogovor je zaznati, da si v Domu 

1, kot pravi Intervjuvanka 1, stanovalci njenega nadstropja med seboj pomagajo. Pomoč poteka 

predvsem v smeri pokretni nepokretnim, kot na primer z napajanjem, prinašanjem določenih 

stvari, odnašanjem smeti in podobno. A ta medsebojna pomoč je, glede na intervju, posledica 

nezadovoljenih osnovnih potreb in oskrbe s strani zaposlenih, ki jih je v domu občutno premalo. 

Tako se morajo stanovalci pri zadovoljevanju določenih potreb in skrbi znajti sami, saj zaradi 

številčnosti zaposlenih ti ne zmorejo narediti vsega. Tudi Intervjuvanka 4 izpostavi svojo 

pomoč starejši stanovalki, s katero je v sobi. Kljub temu da se velikokrat skregata, ji pri 
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določenih, predvsem lažjih, stvareh pomaga, in sicer pri pobiranju stvari, če ji kaj pade, 

zapiranju vode, prinašanju vode ter podobno.  

Glede na narejene intervjuje se stanovalci v družinskih domovih na Hrvaškem med seboj dobro 

razumejo. Večjih težav med njimi ni zaznati, kljub občasnim konfliktom, predvsem zaradi 

jezika oziroma narodnosti. Prav tako imajo stanovalci v domovih največ konfliktov s tistimi, s 

katerimi si delijo sobo, kar povzroča želje po samskih sobah. Dobri odnosi med stanovalci se 

lahko odražajo tudi z medsebojno pomočjo, kar omenita dva od petih intervjuvancev. Ta pomoč 

poteka predvsem na ravni osnovnih potreb in oskrbe, torej gre za instrumentalno oporo med 

stanovalci. Le ena intervjuvanka ima med stanovalci v domu pomembno podporno osebo, s 

katero si zaupajo, pomagajo in jo imajo za svojo. V tem primeru gre za čustveno oporo, ki pa 

je drugi intervjuvanci žal niso deležni. Prav vsi intervjuvanci pa so deležni vsaj ene izmed 

različnih vrst socialne opore, ki jih naštevajo Hlebec, Kogovšek, Domajnko ter Pahor, in sicer 

druženje, ki v vseh preučevanih domovih poteka vsakodnevno.  

 

RV 6: Kakšni so odnosi med stanovalci in osebjem doma ter kaj vpliva na takšne odnose? 

RV 7: Ali in kako osebje stanovalcem doma nudi socialno podporo ter jih spodbuja h 

kvalitetnejšemu življenju? 

Tudi ti dve raziskovalni vprašanji sem združila, saj se obe nanašata na odnos med stanovalci in 

osebjem ter podporo in spodbude, ki jim jih osebje zagotavlja.  

Kot sem že omenila, so intervjuvancem za dobro počutje v domu pomembne predvsem 

zadovoljene osnovne potrebe, a, kot se je izkazalo, jim odnosi ne pomenijo nič manj. 

Pomembnost dobrih odnosov z osebjem so izrazili predvsem tisti, ki imajo zadovoljene osnovne 

potrebe, kar se ujema z Maslowo hierarhijo potreb. 

Intervjuvanka 1 z osebjem nima veliko stikov. Pravi: »Pustijo me na miru. Z menoj nimajo nič 

posla.« Tudi Intervjuvanka 2 je v stiku z osebjem le, kadar ji pomagajo pri vsakdanjih 

življenjskih potrebah in zdravstveni negi. Podobno ugotavlja tudi Wagner s sodelavci (1999; v 

Zupančič, 2004), in sicer, da se za starostnike v domovih za starejše osebje skrbi predvsem v 

formalnem smislu. Kljub temu pa imajo stanovalci v družinskih domovih več priložnosti za 

stike z osebjem, saj so v času treh glavnih obrokov v skupnih prostorih skupaj z osebjem. Te 

možnosti pa Intervjuvanka 1 nima, saj v njenem nadstropju ni skupnih prostorov. K druženju z 

osebjem med obroki pa Intervjuvanec 3 dodaja še spontana druženja z osebjem, s šefico in z 

njeno družino po obrokih, Intervjuvanec 5 pa izpostavi nekoliko pogostejša druženja z osebjem, 

ki si zelo rado vzame čas za stanovalce in grajenje odnosa.  

Na nekoliko slabše odnose med osebjem in Intervjuvankama 1 in 2 v največji meri vpliva 

premajhno število osebja v Domu 1. Obe izpostavita, da je osebja premalo in da pogosto ne 

zmorejo zadovoljiti že osnovnih potreb ter oskrbe svojih stanovalcev. Pravita, da za kaj več 

tako nimajo časa in: »Samo, da opravijo svoje.« V teh dveh primerih gre torej za rutinsko 

ravnanje osebja, ki se, kot pravi Mali (2008), odraža predvsem v neosebnem odnosu osebja do 

stanovalcev. Avtorica pravi, da je ravno to glavna značilnost medicinsko usmerjenih ustanov. 

Prav tako osebje v Domu 1 ne upošteva želja in mnenj stanovalcev, oziroma si, kot pravi 

Intervjuvanka 2, za kakšno pomoč niti ne upa prositi, saj sester ne želi dodatno obremenjevati. 

Zaradi istega razloga tudi ne začenja pogovorov z osebjem. Ti potekajo le v času obrokov, a 

kot pravi, ti pogovori niso na osebni ravni. Podobno pravijo še trije drugi intervjuvanci, in sicer, 

da se z osebjem ne pogovarjajo o osebnih stvareh, ampak le o življenju v domu. Kljub temu da 

stanovalci z osebjem doma niso v zelo intimnem odnosu, kot so na primer s sorodniki, pa, kot 
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pravi Mali (2008), star človek potrebuje tudi to možnost opore in pomoči v primeru težav. Trije 

od petih intervjuvancev se v primeru težav brez zadržkov obrnejo po pomoč k osebju oziroma 

lastniku, šefu. Takšno pomoč in podporo potrebujejo predvsem v primeru konfliktov s 

sostanovalci, v primeru potrebe spremembe domskega reda in urnika ali pa morebitnih željah 

po urejanju sobe. Vsi trije intervjuvanci pravijo, da jim osebje pri tem prisluhne, njihovo mnenje 

in potrebe upošteva ter jih, če je le možno, tudi uresniči.  Glede tega Intervjuvanec 5 pove, da 

so zaposleni zmeraj pri roki, če jih potrebuje, vedno so pripravljeni pomagati, mu prinesejo, kar 

potrebuje, predvsem pa so razumevajoči. Še več, Intervjuvanec 5 edini izpostavi, da osebje v 

njegovem domu upošteva tudi predloge svojih stanovalcev in jih s tem vključi v domsko 

življenje: »Jst sm tu na vrtu komando dal. Reku sem, da bo zgledalo. Te rože so porezali«, torej 

podal je predlog glede opravil v domu, pri čemer so ga upoštevali. Takšne malenkosti resnično 

prispevajo k dobrem počutju, odnosom in domačemu vzdušju. Prav takšna dejanja, kot so 

upoštevanje želja, predlogov in potreb stanovalcev in njihovo aktivno vključevanje v življenje 

znotraj institucije, pa so po Mali (2008) pomembni elementi socialne usmeritve institucije.  

 Vseh pet intervjuvancev pravi, da se z osebjem dobro razumejo in da se medsebojno spoštujejo. 

Štirje od petih kot znak spoštovanja vidijo vikanje, Intervjuvanec 5, ki se z osebjem in s 

stanovalci medsebojno tika, pa ni istega mnenja: »Vi je pa tko, neka distanca.« Torej vikanja 

ne vidi kot znak spoštovanja, ampak kot distanco. Distanca je opazna v odnosu z osebjem pri 

večini stanovalcev. Intervjuvanka 1 osebje oziroma zaposlene naslavlja z »oni v kuhinji«. Prav 

tako štirje od petih intervjuvancev z osebjem nima osebnih pogovorov, ampak le kar se tiče 

življenja v domu. Intervjuvanka 4 pa odnos med osebjem in stanovalci opiše celo kot dva ločena 

svetova: »To je vse ločeno ... nimaš kaj spraševat. Ker mene njihovo življenje ne briga. Ona 

meni lahko govori kar če, zdj pa, če ti vrjameš al ne, je tvoja stvar«. S tem izrazi tako distanco 

do osebja, nezanimanje za osebje in odnose, kot tudi nezaupanje. Ponovna izjema je 

Intervjuvanec 5, ki odnose z osebjem opisuje kot domače: »Mi se vse to pomenmo, ko doma, ko 

družina, tak smo mi. To velik pomen.« in dodaja »Normalne stvari se pogovarjamo. To je 

kontakt. Smo tak ko ena družina. Ni neke distance. Kot on so oni, mi smo pa mi. Ne, ko doma 

in to velik pomeni.« K manjši distanci pa prispeva dostopnost osebja in lastnikov doma oziroma 

šefov. Intervjuvanec 3 izpostavi, da se da z vsemi zaposlenimi in s šefico vse dogovoriti. Tako 

so se že večkrat dogovorili in prilagodili domski red ter urnik. Prav tako so se Intervjuvanci 3, 

4 in 5 že nekajkrat v primeru konfliktov s sostanovalci in težav s samim bivanjem v domu 

obrnili neposredno na šefa doma, ki jim je prisluhnil in jim pomagal pri reševanju težav.  

Skozi pogovore se izpostavi še eden pomemben dejavnik, ki vpliva na odnose z osebjem, in 

sicer, da mora le-to imeti čut za ljudi, prav tako pa mora pokazati, da jim je za stanovalce mar. 

Intervjuvanka 1 pravi, da večina zaposlenih v njenem domu nima ljubezni in čuta za ljudi. Glede 

tega pa je izpostavila svetlo izjemo med zaposlenimi, ki jo vedno vpraša po počutju, ji kaj 

prinese in si v glavnem vzame vsaj malo časa za pogovor. Podobno naklonjenost do iste 

medicinske sestre izrazi tudi Intervjuvanka 2. Tako imata intervjuvanki med zaposlenimi vsaj 

eno osebo, ki jima nameni vsaj malo svojega časa in izrazi skrb ter naklonjenost do stanovalcev 

v domu. Intervjuvanec 5 pove, da ima to, da osebje izrazi skrb za počutje stanovalcev in da si 

vedno vzame čas za pogovor, ne glede na to, da ima ogromno dela, veliko vrednost. Skrb za 

dobrobit stanovalcev pa se kaže tudi s spodbudami, ki jih namenjajo stanovalcem. Nekateri 

intervjuvanci izpostavljajo spodbujanje s strani osebja k hoji in zdravemu prehranjevanju, kar 

je zelo prispevalo k boljšemu počutju in zdravstvenemu stanju Intervjuvanca 3. Intervjuvanec 

5 pa izpostavi tudi spodbujanje k čim večji samostojnosti. Kot pravi, sam tega sicer ne 

potrebuje, saj je že sam dovolj samostojen in neodvisen, sliši pa, kako osebje vztrajno spodbuja 

njegove sostanovalce. Kljub temu da občasno zaradi tega nastanejo konflikti, osebje vztraja in 

spodbuja stanovalce, da ohranjajo svojo neodvisnost ter sposobnosti. Podobnih spodbud k 

samostojnosti ostali intervjuvanci niso omenili, prav nasprotno pa so v Domu 1, po pričanju 
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Intervjuvanke 1, v to skoraj prisiljeni. Ker je osebja premalo, ne zmorejo opraviti vsega, kar bi 

stanovalci potrebovali in želeli, zato morajo nekoliko bolj zase skrbeti sami ter si tudi 

medsebojno pomagati. Prav tako v nobenem izmed treh domov stanovalci niso deležni spodbud 

k druženju, udejanjanju izven doma, medsebojni pomoči ali ohranjanju svojih preostalih 

sposobnostih z vključevanjem v različne druge aktivnosti, ravno takšne spodbude pa so po Mali 

(2008) pomembni elementi socialno usmerjene institucije.  

Glede odnosa z osebjem pa je zaskrbljujoče to, da sta kar dve intervjuvanki izrazili nezaupanje 

do osebja. Intervjuvanka 1 je na začetku intervjuja pritrjevala na vprašanja o osebju, in sicer, 

da jo spodbujajo k samostojnosti, da ji pomagajo pri zadovoljevanju potreb ter podobno, a se je 

kmalu razjasnilo, da temu ni tako. Skozi intervju me je kar dvakrat vprašala, kaj so o njej 

povedali »oni v kuhinji«. Že s tem je nakazala distanco in ločenost svetov. Hkrati pa me je 

spraševala, kaj o njej mislijo in govorijo. Prav tako sta bili dve situaciji med intervjujem, ko je 

prenehala z odgovarjanjem na vprašanje in poslušala, kdo je v bližini. Podobno nezaupanje tako 

do mene kot do zaposlenih je izrazila tudi Intervjuvanka 4, saj je odgovarjanje na eno vprašanje 

zavrnila in pojasnila, da ne želi, da bi to slišali zaposleni.   

Glede na odgovore vseh intervjuvancev lahko zaključim, da na odnos med stanovalci in 

osebjem oziroma zaposlenimi v domu vplivajo številni dejavniki, okoliščine, in sicer že samo 

zadovoljevanje stanovalčevih osnovnih potreb, poleg tega pa, da osebje na opravlja le svojega 

dela, ampak za stanovalce pokažejo zanimanje, skrb, da si vzamejo čas za njih, navežejo 

kontakt, se pogovarjajo. Za stanovalce je pomembno, da jih osebje spoštuje, razume, spodbuja, 

da jim je pripravljeno pomagati, jih poslušati in upoštevati njihovo mnenje ter želje. Osebje 

mora imeti čut za ljudi in morajo biti prisotni med ljudmi, ne samo fizično, ampak čustveno, 

mentalno, jim biti dostopni, torej da med njimi ni distance in njihovi svetovi niso ločeni.  

 

RV 8: Kakšna je sestavljenost podpornih socialnih mrež starostnikov v družinskih 

domovih in kateri so dejavniki, ki so z njimi povezani?  

Med intervjuji so vključeni izpostavili kar nekaj pomembnih oseb in odnose z njimi, in sicer z 

odraslimi otroki in njihovimi družinami, s sorojenci in z drugi sorodniki, osebjem, s stanovalci 

ter z znanci in s prijatelji.  

Kot pravi Fingerman (2000; v Zupančič, 2004) so najbolj zaželen vir opore pri starostnikih 

njihovi intimni partnerji, kar pa z višanjem starosti upada. V moji raziskavi so vsi intervjuvanci 

brez partnerja, oziroma so ga izgubili, nekateri celo že pred več desetletji. Tako intervjuvanci 

o partnerjih niso veliko govorili, nekateri so jih le omenili. Predvidevam, da so se na izgubo že 

privadili in prilagodili, saj kot pravi Zupančič (2004), se večina starostnikov v nekaj letih na 

izgubo partnerja uspešno prilagodi. Fingerman nato nadaljuje, da si starostniki v takšnih 

okoliščinah največkrat iščejo oporo pri svojih odraslih otrocih, zlasti instrumentalno in 

čustveno. Ta trditev se ujema tudi z mojimi ugotovitvami, in sicer izkazalo se je, da so prav 

vsem intervjuvancem njihovi odrasli otroci najpomembnejši člen podporne socialne mreže.  

ODRASLI OTROCI IN NJIHOVE DRUŽINE intervjuvanim starostnikom nudijo vse vrste 

socialne opore. 

Instrumentalne opore so deležni vsi intervjuvanci, in sicer štirje so bili v preteklosti deležni 

denarne pomoči pri plačevanju klasičnega doma v Sloveniji, kar pa se je s selitvijo večini 

intervjuvancev končalo. Dva izmed omenjenih še vedno prejemata to vrsto opore s strani 

odraslih otrok, saj nimata dovolj visoke pokojnine. Vseh pet intervjuvancev prejema s strani 

otrok tudi praktično pomoč, predvsem pri prinašanju želenih stvari, zdravstvenih pripomočkov 
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in kot vožnjo k zdravniku v Slovenijo. Štirje so deležni prav vseh naštetih pomoči, izjema pa je 

Intervjuvanka 1, ki ima redke obiske, ki pa ji tudi nič ne prinesejo. Sicer sama pravi, da nič ne 

potrebuje, da ima vse, kar pač rabi. Sin ji nudi le vožnjo k zdravniku, ker druge izbire ni, saj je 

zdravnik v Sloveniji.  

Trije intervjuvanci so bili v preteklosti deležni velike informacijske opore in pomoči, saj so se 

njihovi otroci informirali predvsem o cenejših domovih kot so klasični v Sloveniji. V tistem 

obdobju so bili prav otroci njihov glavni vir informacij. Predvidevam, da je bilo enako tudi pri 

Intervjuvankah 2 in 4, a tega nista omenili. 

Prav tako so trije intervjuvanci deležni emocionalne opore svojih otrok. Ti so njihova glavna 

opora v času skrbi, težav, dilem, prav tako pa so bili za številne glavna pomoč in podpora v 

času travmatičnih dogodkov. Intervjuvanka 1 ne omeni nikakršne čustvene povezanosti s 

sinom. Tudi pri vprašanju, na koga se zanese v kakšnih pomembnejših dogodkih, skrbeh, ni 

omenila družine. Podobno tudi Intervjuvanka 4 ne dobiva želene emocionalne opore s strani 

hčera. Sama pravi, da jima ne zaupa, saj povedano vedno spreobrneta in povesta naprej, prav 

tako pa do njiju goji zamero, ker sta jo dali v dom za starejše. Na takšno emocionalno oporo 

sama nastanitev nima večjega vpliva, saj se to s selitvijo na Hrvaško ni spremenilo. Vpliva pa 

sam odnos, ki so ga intervjuvanci in njihovi otroci izoblikovali skozi leta. 

Odrasli otroci štiri od petih intervjuvancev obiskujejo redno, kar za Intervjuvanca 3 pomeni 

dvakrat na mesec, Intervjuvance 2, 4 in 5 pa vsak teden. Kot obiske štejejo predvsem sproščena 

druženja, kajti velikokrat pridejo otroci k staršem, da kaj uredijo, jih kam peljejo ali jim kaj 

nujnega prinesejo. Prav vsem intervjuvancev so obiski in druženja z otroci in njihovimi 

družinami velikega pomena, saj ohranjajo odnose, ki so jih zgradili čez leta, prav tako pa so 

otroci njihova glavna in skoraj edina povezava z domačim krajem in s Slovenijo. Prav to pravi 

tudi Bračič (2011), torej da svojci starostnikom predstavljajo vez z zunanjim svetom in 

domačim okoljem.  

Prav vse stike s hčerko pa je izgubil Intervjuvanec 3. Sin ga obiskuje pogosto, hčere pa ni videl 

že nekaj let. Pri tem selitev v družinski dom na Hrvaško ni imela vpliva, ampak hčerina poroka 

in selitev.  Zelo redke obiske pa ima Intervjuvanka 1, kljub njeni veliki želji, se to ne spremeni. 

Sicer pravi, da razume, da vsi delajo in so zelo zasedeni, a hkrati ve, da bi lahko prišli večkrat. 

Velik del intervjuja je izražala nezadovoljstvo s temi stiki, zato lahko zaključim, da je velik del 

njenega splošnega nezadovoljstva z življenjem ravno njeno nezadovoljstvo s stiki z odraslimi 

otroki.  Enako sta ugotovila tudi Ranzijn in Luszcz (1994; v Zupančič,  2004), ki pravita, da k 

zadovoljstvu z življenjem bistveno prispevata tako pogostost stikov z odraslimi otroki, še v 

večji meri pa zadovoljstvo starostnika s temi stiki. 

Iz intervjujev je opaziti, da na pogostost obiskov lokacija samega doma ne vpliva, saj so domači 

od Intervjuvanke 1 še najmanj oddaljeni in podobno oddaljeni kot od prejšnjega, klasičnega 

doma v Sloveniji. Medtem pa domači od Intervjuvank 2 in 4, ki so oddaljeni okrog 50 in 80 

kilometrov, prihajajo vsak teden.  

SOROJENCI IN DRUGI SORODNIKI 

Kot pravita Connidis in Campbell (1995; v Zupančič,  2004), naj bi imeli ovdoveli in samski 

starostniki več stikov s sorojenci. Ti naj bi od njih prejemali tudi več socialne opore, kar pa za 

intervjuvance v moji raziskavi ne drži. Kar trije od petih intervjuvancev morebitnih bratov in 

sester ter drugih sorodnikov kot člane socialne podporne mreže ne omenijo. Ugotavljam, da je 

možnih razlogov za to več, in sicer morda jih nimajo ali pa nimajo več, morda z njimi več 

nimajo stikov ali pa v njihovem življenju več ne igrajo pomembne vloge. Morebiti so stike in 
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pomembnost vloge izgubili tudi s selitvijo intervjuvancev v oddaljeni dom, a to je le ena 

možnost, ki je ni nihče omenil ter potrdil. 

Intervjuvanec 3 omeni brata, ki prav tako živi na Hrvaškem, a se ne vidita velikokrat. Z njim in 

s sestro iz Slovenije ohranja stike preko telefona. Medtem pa Intervjuvanka 4 omeni le dve 

sestri, s katerima nima stikov že 20 let, saj so se skregale zaradi dedovanja premoženja. To jo 

očitno še danes preganja in muči. Na njene stike s sorojenci pa prav tako kot na stike z odraslimi 

otroki, ni vplivala sama nastanitev.  

OSEBJE 

Osebje je pomemben del življenja intervjuvanih starostnikov, že zaradi tega, ker so del 

njihovega vsakdana in jim pomagajo pri vsakdanji negi ter oskrbi. Tako od njih prejemajo 

predvsem instrumentalno oziroma praktično pomoč. Ta pomoč je predpisana s pogodbo o 

zaposlitvi, torej nekako prisiljena in formalna, zato ne moremo govoriti o socialni opori in 

pomoči. Štirje izpostavijo, da imajo z osebjem dobre odnose, da se medsebojno spoštujejo, 

česar pa Intervjuvanka 1 ne omeni. Prav tako le ona ni deležna druženj z osebjem med obroki, 

kot ostali intervjuvanci, čeprav tudi ta druženja ne morem šteti v sproščene, prostovoljne 

dejavnosti. Takšnih sproščenih druženj sta deležna le dva intervjuvanca. Intervjuvanec 3 se 

občasno druži s šefico in z njeno družino v skupnih prostorih po kosilu. Intervjuvanec 5 pa je 

tega deležen skoraj vsak dan. Pravi, da si medicinske sestre in bratje vedno, kljub natrpanemu 

urniku, vzamejo čas za druženje in pogovor s stanovalci. Ti pogovori pa ne potekajo na 

profesionalni ravni in le o življenju v domu, ampak tudi na osebni. Pri drugih intervjuvancih pa 

temu ni tako. Zanje osebje nima večje vloge, saj z njimi niso povezani na takšni osebni ravni, 

prav tako ni večjega zaupanja, sproščenosti, medsebojnega sprejemanja, topline in ljubezni. 

Tako se nanje v primeru skrbi, žalosti ali kakšnih drugih čustvenih trenutkov ne morejo in ne 

želijo obrniti, oziroma se nanje obrnejo le v primeru težav, ki so povezane z bivanjem v domu. 

Intervjuvanki 1 in 2 sicer izpostavita eno izmed zaposlenih, ki si vzame malce več časa za 

stanovalce in izkazuje skrb zanje, a zaradi premalo zaposlenega osebja ter prevelikega obsega 

dela za kakšne globlje pogovore nima časa. Takšno emocionalna oporo s strani osebja prejema, 

kot že omenjeno, le Intervjuvanec 5.  

SOSTANOVALCI 

Sostanovalci so prav tako kot osebje, del njihovega vsakdana. Vsi intervjuvanci pravijo, da se 

z vsemi stanovalci doma dobro razumejo, kar trije pa med sostanovalci ne izpostavijo nikogar, 

ki jim je pomemben in bi jim nudil tudi emocionalno oporo. Vzajemen odnos, ki vključuje tudi 

emocionalno oporo, poleg instrumentalne, pa ima Intervjuvanka 4 z eno izmed stanovalk. 

Intervjuvanec 5 je takšne emocionalne podpore vsaj malo deležen s strani večine sostanovalcev, 

med katerimi ne izpostavi enega pomembnejšega. Sam pravi, da imajo s stanovalci družinske 

odnose. Sicer izpostavi gospo iz Slovenije, s katero ohranja slovenski jezik, a je kot 

pomembnejšega člena ne omeni in opiše.  

Intervjuvanci si s stanovalci nudijo tudi instrumentalno oporo, in sicer predvsem s praktično 

pomočjo pri zadovoljevanju osnovnih potreb, kot je prinašanje vode, tablet, odnašanje smeti in 

podobno. Takšno pomoč predvsem daje oziroma nudi Intervjuvanka 1 svoji sostanovalki, ki je 

nepokretna. Prav tako svoji sostanovalki večkrat pomaga tudi Intervjuvanka 4, ki pa trdi, da ji 

več ne bo, saj ne čuti hvaležnosti in vzajemnosti. Na vzajemnost podpore pa opozarjata tudi 

Domajnko in Pahor (2015), saj je le na ta način možno opaziti pozitivne učinke socialne 

podpore.  
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Sostanovalci kot člen socialne mreže so torej pomembni predvsem zaradi druženja, ki potekajo 

predvsem v času obrokov in občasno med prostim časom v skupnih prostorih, sobah ali na vrtu 

oziroma dvorišču. Tako eden drugemu zapolnijo prosti čas in si krajšajo dneve. Kar dva 

intervjuvanca izpostavita, da na njun odnos z drugimi stanovalci vpliva narodnost oziroma 

materni jezik, kar pa je posledica same nastanitve, saj je družinski dom na Hrvaškem. Tako 

Intervjuvanec 3 pove, da se občasno počuti izključenega zaradi narodnosti, saj pravi, da so med 

Hrvati drugačni pogovori, do česar pa njemu samemu ni. Prav tako ima nekaj težav v odnosih 

s sostanovalkami tudi Intervjuvanka 4, saj pravi, da ne gre za to, da je ne razumejo, ampak je 

ne želijo razumeti. Zaradi tega so konflikti kar pogosti. Drugi podobnih težav nimajo, saj so se 

prilagodili in komunicirajo v hrvaškem jeziku.  

Velik dejavnik na odnose med stanovalci v domu, predvsem med stanovalci z različnih 

nadstropij, pa je tudi sam dom, saj so nadstropja povezana le s stopnicami, ki pa za večino 

stanovalcev niso prava možnost. To je razlog, da se stanovalci iz različnih nadstropij v istem 

domu med seboj ne poznajo. Intervjuvanka 1 pa zaradi tega ne more ohranjati stikov in odnosa 

z gospo iz domačega kraja, ki je v istem doma, a v drugem nadstropju.  

ZNANCI IN PRIJATELJI 

Vse gospe, vključene v raziskavo, imajo težave z ohranjanjem odnosov in stikov s prijatelji in 

z znanci iz Slovenije. To bi lahko bila posledica selitve na Hrvaško in oddaljenosti od znancev, 

a ker tega intervjuvanke niso navedle in razložile, ne morem zaključiti kot da je dejstvo. Prav 

tako pa je, glede na Kristančič (2005), za to obdobje, torej obdobje starosti, značilno 

zmanjševanje število prijateljskih odnosov.  

Intervjuvanki 1 in 4 občasno obiščeta Slovenijo in znance v domačem kraju, kar jima omogočijo 

odrasli otroci, a med obiski z znanci ne ohranjata stikov, kar bi se dalo preko telefona. Glede 

tega je Intervjuvanka 4 izpostavila precejšnjo vlogo svojih hčera, saj ji nista prinesli zvezka z 

zapisanimi številkami znancev, kljub temu da ju je za to že večkrat prosila. Intervjuvanka 2 pa 

skozi intervju ne omeni nikogar v Sloveniji, ki bi ji bil pomemben, poleg že omenjene družine. 

Nasprotno pa svoje prijatelje iz Slovenije omenita oba intervjuvana gospoda, ki z njimi 

ohranjata stike tako preko telefona kot z obojestranskimi obiski. Na to pa oddaljenost doma, 

torej sama nastanitev, ni bistveno vplivala. Večje podporne vloge sicer ti prijatelji in znanci 

nimajo, a so za intervjuvance pomembni predvsem z vidika druženja. 

Čeprav starostniki, kot ugotavljata Gupta in Korte (1994 ; v Zupančič,  2004), raje ohranjajo 

stara prijateljstva, kot pa sklepajo nova, pogosto zaradi objektivnih razlogov, kot je selitev v 

dom za starejše, oblikujejo tudi nove prijateljske vezi, tako znotraj kot izven doma. Tako sta s 

selitvijo v družinski dom na Hrvaško dva intervjuvanca vzpostavila nove vezi, odnose in 

prijateljstva. Intervjuvanec 5 se je povezal predvsem s sosedi, s katerimi se večkrat pošali in 

druži. Večkrat mu prinesejo kakšno domače sadje, on pa njihove otroke obdari s sladkarijami. 

Ti odnosi so zanj pomembni, tudi z vidika medgeneracijskega povezovanja, a so površinski. 

Največ odnosov, ki so globlji, pa je na Hrvaškem v času bivanja vzpostavila Intervjuvanka 1. 

Kot najpomembnejša oseba, ki ji nudi instrumentalno in emocionalno oporo ter vsakodnevno 

druženje, je hčerka intervjuvankine sostanovalke. Kot pravi, vsak dan ena drugi krajšata čas, si 

povesta o dnevu, si zaupata morebitne tegobe in želje. Prijateljica ji pomaga tudi pri 

zadovoljevanju osnovnih potreb, ki niso zadovoljene s strani osebja, kot na primer pri rezanju 

nohtov. Prav tako ji občasno prinese kakšno malenkost. Prijateljica jo pogosto spodbuja k 

samostojnosti in ohranjanju svojih sposobnosti. Poleg te pomembne osebe, s katero se 

vsakodnevno druži, pa ima na Hrvaškem še dve, in sicer kot pravi sama, dve kolegici, s katerimi 

gredo skupaj v cerkev in na kavico. Ta druženja niso pogosta, a so ji pomembna. V teh odnosih 

pa gre predvsem za druženja, druge vrste opor, glede na povedano, ni deležna.  
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Zupančič (2004) pravi, da na kakovost življenja in zadovoljstvo z življenjem ne vpliva toliko 

število oseb, ki posamezniku nudijo socialno oporo, ampak kakovost odnosov s temi osebami, 

torej, kako si te odnose razlagajo in jih doživljajo starostniki sami. Avtorica z navedbo še enega 

raziskovalca (Thomae, 1994) k povedanemu dodaja, da je za splošno zadovoljstvo starostnikov, 

namesto časa, ki ga preživijo v stiku z drugimi, pomembneje, da imajo vsaj eno osebo, ki ji 

lahko zaupajo in se nanjo zanesejo, takrat, ko potrebujejo pomoč. Pri moji raziskavi pa je 

opaziti, da je med glavnimi dejavniki zadovoljstva z življenjem njihovo doživljanje odnosa z 

odraslimi otroki, saj so prav ta odnos vsi intervjuvanci največ omenjali. Kot primer lahko 

vzamemo Intervjuvanko 1, in sicer kljub bistveni prednosti pred drugimi intervjuvanci z 

vzpostavljenimi odnosi na Hrvaškem, je intervjuvanka z življenjem najmanj zadovoljna. Na to 

seveda v veliki meri vpliva zadovoljevanje potreb s strani osebja in odnosi z njimi, bistveno pa 

na to nezadovoljstvo vpliva tudi odnos z družino in njihovo redko obiskovanje. Ti vzpostavljeni 

odnosi so sicer varovalni dejavnik, a zaradi vseh drugih okoliščin bistveno ne prispevajo k 

zadovoljstvu z življenjem. Tako lahko zaključim, da so prvi pogoj za zadovoljstvo z življenjem 

bivanjske razmere in zadovoljevanje osnovnih potreb, bistveni dejavnik, ki vpliva na 

zadovoljstvo, pa je predvsem odnos z odraslimi otroki.  
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IV. SKLEP 

Z raziskavo sem ugotovila, da je starejšim v prvi vrsti pomembno predvsem, da živijo v 

materialno dobrih pogojih in da je za njihove osnovne potrebe dobro poskrbljeno, kar je osnova 

za njihovo zadovoljstvo. S tem sem potrdila Maslowo teorijo hierarhije potreb, ki sem jo 

prikazala v teoretičnem delu. Skozi intervjuje sem spoznala, da nimajo vsi intervjuvanci v 

popolnosti zadovoljenih osnovnih potreb in da so nekateri nezadovoljni s skrbjo samega doma 

zanje. Takšno nezadovoljstvo izražata obe intervjuvanki, ki bivata v Domu 1. Obe pravita, da 

je zaposlenih premalo, da bi lahko učinkovito in redno opravljali svoje delo ali morda 

zadovoljevali tudi višje potrebe stanovalcev. Povesta, da sta občasno v eni izmeni samo dve 

osebi, medtem pa dom v samopredstavitvi trdi, da so v eni izmeni 3 zaposleni. Te trditve so v 

nasprotju, zato nastaja dilema, katera je resnična. To bi vsekakor morali preveriti, prav tako pa 

bi morala njihova inšpekcija preveriti bivalne razmere v domu, ne samo s pregledom doma in 

notranje higiene, ampak tudi s pogovori s stanovalci doma.  

Kot druga najpomembnejša tema, ki se je pojavljala med intervjuji,  pa so odnosi z družino 

oziroma odraslimi otroki, ki prav vsem vključenim pomenijo ogromno. Izkazalo se je, da so 

odrasli otroci intervjuvancem najpomembnejši člen podporne socialne mreže, od katerih večina 

prejema vse vrste socialne opore, instrumentalno, informacijsko in emocionalno. Prav tako so 

pri večini intervjuvancev druženja in obiski družine pogosti ter redni. Dve intervjuvanki od 

družine ne prejemata čustvene opore, kar pa ni posledica bivanja v družinskem domu na 

Hrvaškem in morebitne oddaljenosti od domače vasi. Druge pomembne teme so bile še skrb 

doma za kakovostno življenje in zadovoljevanje višjih potreb starostnikov, odnos med osebjem 

in stanovalci, odnos med stanovalci, skrb zase, izkušnja bivanja v klasičnem domu in pomembni 

podporni odnosi s prijatelji. Določene teme se ujemajo z raziskovalnimi vprašanji, kar je 

predvsem posledica mojega usmerjenega spraševanja in vodenja pogovorov.   

Prav od vseh omenjenih pomembnih tem oziroma kategorij je odvisno počutje intervjuvancev 

v domu. Glede na intervjuje je za dobro počutje v domu v prvi vrsti pomembno predvsem 

sprejemanje samega starostnika, da je nastanjen v domu in da ne zmore več toliko kot nekoč. 

Starostnikom je izredno pomembna tudi urejenost doma in s tem tudi dostopnost prostorov. 

Glede tega so prav vsi preučevani domovi slabši kot klasični domovi, saj nimajo dobrih povezav 

med nadstropji, kar omejuje gibanje stanovalcev. Kot se je izkazalo, pa na počutje starostnikov 

v domu najbolj vpliva skrb le-tega za zadovoljevanje osnovnih potreb, tako sta z domom 

nekoliko manj zadovoljni dve intervjuvanki, ki teh potreb nimata v popolnost zadovoljenih.  

Ravno skrb za osnovne potrebe in dostopnost vseh prostorov se je v raziskavi izkazala za glavne 

prednosti slovenskih klasičnih domov, ki imajo nego resnično na visoki ravni. Prav tako mnogi 

ponujajo poleg nege tudi številne druge prostočasne dejavnosti, terapije, tudi v sodelovanju in 

povezovanju z okoliškimi ustanovami, vrtci, s šolami. To, da družinski domovi ne skrbijo 

organizirano za višje potrebe starostnikov, vidim sama kot veliko slabost, česar pa intervjuvanci 

niso omenili. Prav tako je slabost družinskih domov, kjer so nastanjeni intervjuvanci, ta, da ti 

domovi niso v Sloveniji. Sicer večino starostnikov to ne moti, a nekateri imajo občasno težave 

s sostanovalci zaradi jezika in narodnosti. Kot prednosti družinskih domov pa so intervjuvanci 

našteli sveže pripravljeno hrano, majhnost domov, dostopnost osebja in lastnikov, domača 

urejenost domov, lokacijo in okolico domov, kot najpomembnejšo prednost pa poudarijo ceno 

nastanitve. Ravno visoka cena klasičnih domov v Sloveniji in nižja cena družinskih domov na 

Hrvaškem je bila pri večini intervjuvancev glavni razlog selitve. Kot sem omenila, je osebje v 

družinskih domovih veliko dostopnejše, saj je zaposlenih manj in se ne menjavajo pogosto. 

Stiki med osebjem in stanovalci so pogosti, a kljub drugačnim razmeram ter majhnosti, niso, 

kakor pravi večina intervjuvancev, nič bolj osebni in globoki. Stanovalci so v stiku z osebjem 

le pri njihovih vsakdanjih opravilih, kot so skrb za higieno, obroke, spremstva in podobne 
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storitve, predpisane s strani zaposlitvene pogodbe ter ciljev institucije. Spontana in bolj osebna 

druženja niso pogosta. Le eden intervjuvanec opiše odnose v domu kot domače, družinske in 

osebne. Nekateri starostniki so deležni spodbud k bolj kakovostnemu življenju, predvsem k 

skrbi zase, h gibanju in k pomoči pri gospodinjskih opravilih, a je to odvisno od same osebnosti 

zaposlenih, ni pa predpisano in organizirano s strani doma. Kljub formalnim odnosom so 

zaposleni pomemben člen podporne socialne mreže starostnikov, saj so del njihovega 

vsakdanjika in prvi klic na pomoč v primeru zdravstvenih težav ali konfliktov s sostanovalci. 

Kljub temu pa nobeden izmed intervjuvancev med zaposlenimi nima pomembnejše podporne 

osebe, s katero bi imeli globok, oseben odnos in vzajemno zaupanje, torej da bi od nje prejemali 

tudi čustveno oporo. Tudi sostanovalci so starostnikom v družinskih domovih pomemben 

podporni člen, predvsem zaradi vsakdanjih druženj, a pri večini nič več kot to. Za večino 

intervjuvancev sostanovalci nimajo bistvene vloge. Tako kar štirje od petih intervjuvancev med 

sostanovalci nimajo pomembnejše osebe, s katero si medsebojno zaupajo in pomagajo. Eden 

izmed teh sicer izpostavi, da se zelo dobro razume z vsemi stanovalci doma in doda, da so kot 

kakšna družinica, pri tem pa ne izpostavi nobene pomembnejše osebe.  Pomemben člen socialne 

opore intervjuvancev so tudi prijatelji in znanci, tako tisti iz Slovenije, kot novi v okolici 

nastanitve na Hrvaškem. Večina starostnikov je izgubila stike s prijatelji iz Slovenije, za kar je 

več razlogov, med njimi tudi selitev v družinski dom na Hrvaško in oddaljenost od domače 

vasi. Le dva starostnika redno in uspešno ohranjata stara prijateljstva, in sicer preko telefona in 

z medsebojnimi obiski. Prav tako sta le dva izmed intervjuvancev na Hrvaškem izven doma 

vzpostavila nove odnose. Od tega je globlje, osebne in vzajemne odnose v okolici doma, 

vzpostavila le ena.  

Z raziskavo sem ugotovila, da kljub temu da se družinski domovi zelo dobro približujejo 

principom četrte generacije, predvsem s svojo gradnjo, z majhnostjo in s stalnostjo osebja, pa 

nekateri še vedno ne vključujejo bistvenih značilnosti te generacije domov. Glede na ime, torej 

družinski domovi, bi se morali bistveno bolj zgledovati po življenju v družini, kar pa se ti 

domovi ne. V družinah starostniki ne bi smeli čutiti ločenosti in distance od preostalih članov, 

torej v tem primeru osebja. Prav tako bi jih morali domovi bistveno bolj vključevati v aktivnosti, 

kot so pomoč v gospodinjstvu. Hkrati pa bi morali biti ti domovi socialno usmerjeni, a imata 

kar dva od treh preučevanih domov, predvsem kar se tiče medsebojnih odnosov v domu, 

značilnosti medicinske usmerjenosti. Tudi v teh domovih še vedno prevladuje medicinska 

doktrina, kar je seveda povsem jasno, saj v domovih bivajo ljudje z različnimi medicinskimi 

težavami. Kljub temu pa to ne bi smel biti razlog za rutinsko ravnanje osebja. Zelo dober primer 

je preučevani Dom 3, ki med vsemi domovi najbolj izstopa, predvsem glede odnosov, tako med 

samimi stanovalci kot tudi med stanovalci in osebjem. Ti si za stanovalce, kljub napornim 

urniku in veliko dela, vedno vzamejo čas za druženje in pogovor. Po pričanju Intervjuvanca 5 

so odnosi med njimi osebni, globoki in predvsem domači. Prav to pa je osnova za socialno 

usmerjenost institucije. V tem domu je, glede na pričanja intervjuvancev, samostojnost 

stanovalcev najbolj spodbujana, s tem pa tudi ohranjanje spodobnosti in zmožnosti, ki jih 

stanovalci še imajo. Sam dom in osebje upoštevajo tudi njihova mnenja, ideje, potrebe. Z vsem 

naštetim se omenjeni dom v največji meri približuje socialni usmerjenosti in konceptu četrte 

generacije domov.  

Med raziskovanjem se je pri dveh intervjuvankah jasno pokazalo nezaupanje do mene, pri 

drugih tega ni bilo opaziti, a bi lahko bilo prisotno. Da bi dobila direktne in iskrene odgovore, 

brez zadržanosti ter nezaupanja, bi morda morala pred samim intervjujem večkrat na obisk. 

Sicer sem enkrat bila, da sem navezala stik in se z intervjuvanci spoznala, a za nekatere to za 

zaupanje ni bilo dovolj. Prav tako ni bilo dovolj zagotovilo o anonimnosti in zagotovilo, da 

zaposleni naših pogovorov ne bodo videli ter prebrali.  
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Z raziskovanjem sem želela pridobiti celostni vpogled v življenje starostnikov v družinskih 

domovih in pridobiti njihova subjektivna mnenja ter poglede. Sicer sem intervjuje malce 

usmerjala, večinoma pa sem pustila, da je pogovor stekel v smer, kamor so želeli oni, saj sem 

želela izvedeti, kaj je pomembno njim in ne meni kot raziskovalcu. Kljub temu sem pridobila 

odgovore na raziskovalna vprašanja, zavedam pa se, da bi lahko z več usmerjanja in s 

podrobnejšimi vprašanji pridobila o določenih temah veliko jasnejšo sliko. Med raziskovanjem 

sem, nasprotno od pričakovanj, dobila tudi negativna mnenja o družinskih domovih, kar je še 

povečalo moje zanimanje za to vprašanje. Potrebno bi bilo narediti poglobljeno kvantitativno 

raziskavo, s katero bi pridobili jasnejšo sliko bivanja in življenja v družinskih domovih, s tem 

pa primerjavo s klasičnimi domovi. Takšna raziskava bi omogočila, da najdemo šibke in močne 

točke družinskih domov ter izoblikujemo in razvijemo novo različico tudi v Sloveniji.  
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PRILOGA 

Priloga 1: Primer kodiranja intervjuja 

Intervjuvanec 3 

 

ENOTE KODIRANJA 

 

 

KODE 1. reda 

 

KODE 2. reda 

 

KATEGORIJE 

Kako se počutite v domu? 

1 Nič posebnega ni. 

Zmerom eno ta isto.  

 

 

Dolgočasni 

vsakdanjik 

 

Prosti čas 

 

Skrb doma za 

kakovostno življenje in 

zadovoljevanje višjih 

potreb starostnikov 

 

2 Najrajši bi bil, da sem 

tam. V Sloveniji ne. 

Lepše bi mi blo vseeno. 

 

Sej niso žleht al kej, to ne, 

ampak nekak je drgače. 

Pridejo pogovori 

drugačni. Oni stopijo 

skup, pa pogovarjajo se, 

jaz pa ostanem sam.  

 

Najraje bi živel v 

Sloveniji. 

 

Drugačni pogovori 

med Hrvati. 

 

Med starostniki je 

grupiranje po 

narodnosti. 

 

 

 

 

 

Pomen narodnosti pri 

odnosih s stanovalci 

 

 

 

 

 

Odnos med stanovalci 

Se nič ne vključite 

zraven? 

3 Ja pa mi ni za poslušati.  

 

Ne vključuje se 

redno v pogovore, 

saj mu ni do 

poslušanja. 

Pomanjkanj interesa 

za druženje 

 

Samoodgovornost pri 

izključenosti 

 

Odnos med stanovalci 

Se drugače z vsemi 

razumete? 

4 Ja, to pa. Z vsemi se 

pogovarjam, če je kaj 

takega. Če jih kaj zanima 

jim povem. Drugač pa nč 

takega. 

 

 

Z vsemi stanovalci 

se dobro razume, 

ima dobre odnose, 

a brez globine.  

 

Razumevanje s 

stanovalci 

 

 

Odnos med stanovalci 

Imate koga, da se mu 

zaupate, če vas kej teži? 

5 Te, ko nas rihtajo. Nam 

dajo tisto kar je treba. Če 

Osebju zaupa in 

pove o svojih 

zdravstvenih 

težavah. 

Iskanje pomoči pri 

osebju 

 

Odnos med osebjem in 

stanovalci 

 



70 

 

mam kake težave povem, 

pa mi odmah prnesejo 

kaka zdravila al pa kej.  

 

 

Ustrežljivost osebja 

in velika skrb za 

zdravje. 

 

 

Usmerjenost doma na 

nego in zdravstveno 

oskrbo 

 

 

Skrb doma za osnovne 

človekove potrebe 

 

 

6 Če me pa kaj skrbi 

pokličem pa sina.  

 

Za druge težave in 

skrbi pove sinu. 

Iskanje podpore pri 

sinu 

Odnos z družino 

7 Pa če mam kake težave 

pride sin pa me odpela k 

zdravniku v Slovenijo. 

Vse mam tam, zdravila in 

preglede.  

V petek grem za to roko, 

ker me to ponoči tako 

boli, kot da bi mi vleku 

žile ven. In ne morem 

spat. 

Zdaj sem bil v pondeljek 

sem bil na pogovoru, zdj 

sm pa v petek naročen, bo 

pa zdravnica ordinirala. 

Neč me ne skrbi 

operacija, sej sem že 

probal z eno roko, pa je 

vredu. Malo so bolečine 

od začetka, dokler ne 

zaceli. Lažje tisto pretrpiš 

pol je pa mir. To pa vsako 

noč morem pazit kam 

bom roko dal. Če jo gor 

vzdignem me začne po 

rokah mravljinčit pa 

bolet. Morem raztezat. 

Drugga pa zdj nimam 

težav. Edino me levo 

koleno me muči, mam 

obrableno. In težko 

hodim.  

Ampak drgač pa je vse 

vredu. Drugih bolečin 

nimam. Da mi kaj ne bi 

odgovarjalo. 

 

Sin ga pelje k 

zdravniku v 

Slovenijo.  

 

 

 

Sinova pomoč 

 

 

 

Odnos z družino 
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Ste zadovoljni z domom? 

8 Tko je. Morem biti. Se 

morem privaditi. Isto ni, 

ko sem bil doma ne, ko 

sem bil sam. 

Zadovoljen z 

domom, ker mora 

biti. Nima izbire. 

 

Raje bi bil doma. 

Zadovoljstvo z 

domom 

 

Vdanost v usodo 

 

9 Je pa tut tako. Če bi tako 

živu, ko sem doma, se 

sam rihtal, kuhal, 

prpravljal, bi si same fine 

stvari rihtu, tu je pa bolj 

tko. Dosti sem zgubu kile 

in le lažje se vstat in vse. 

Zdaj sem zgubil kile od 

kar sem tukaj. Sem imel 

čez 100. Pa sem bil na 

kontroli za sladkor, da jih 

mam 90. Jako sem se 

počutu, lažjega in vse.  

 

Izguba teže in 

izboljšanje 

zdravstvenega 

stanja od kar je v 

domu. Predvsem 

zaradi hrane. 

 

 

 

 

Z nastanitvijo v dr. 

domu se je izboljšalo 

zdravstveno stanje  

 

 

Skrb doma za 

kakovostno življenje in 

zadovoljevanje višjih 

potreb starostnikov 

So vas tu spodbujali,  da 

shujšate? 

10 Ja, pa hrana je odvisna. 

Tule je bolj zelenjavna 

hrana, kaša, fižol, zelje. 

Tak kot so običaji, 

hrvatska in še dol nižje 

greš, vse bolj je vse skup 

zmešano. Ni tak ko pr nas, 

juhca, pečenka... Oni to 

vse zmešajo skup. 

 

 

Osebje ga je 

spodbujalo k izgubi 

teže. 

 

Izboljšanje zdravja 

zaradi zdrave 

hrane. 

 

 

Spodbudno osebje in 

okolje 

 

 

 

 

Hrana 

 

 

 

Skrb doma za 

kakovostno življenje in 

zadovoljevanje višjih 

potreb starostnikov  

 

Odnos med osebjem in 

stanovalci 

 

Skrb doma za osnovne 

človekove potrebe 

11 Pa spodbujajo me, da 

hodim. Čeprav me koleno 

matra. Je pa tak, da ni 

velik prostora. Vn pa ne 

morem. Ne morem po 

stopnicah. Pa hitro me 

začne koleno bolet. Ne 

morem daleč. 

Osebje ga spodbuja 

k hoji. 

 

Pomanjkanje 

prostora za hojo. Ni 

možnosti, da bi 

odšel na dvorišče. 

 

Zaradi 

zdravstvenih težav 

 

Spodbudno osebje 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkanje prostora 

Odnos med osebjem in 

stanovalci 

 

Skrb doma za 

kakovostno življenje in 

zadovoljevanje višjih 

potreb starostnikov 

 

Skrb doma za osnovne 

človekove potrebe 
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ne zmore veliko 

hoditi. 
 

 

 

Kako dolgo ste že tule? 

12 Lani 8. novembra sem 

prišel. 

 

Trajanje nastanitve 

– 9 mesecev. 

Osnovne informacije  

V ta dom ste pa prišli od 

kod? Kje ste bili prej? 

13 Bil sem v _____ 14 

mesecev. Sej je blo kr 

vredu, sam skupo. Sin je 

mogu velik dodajat k moji 

penziji. Pa sma rekla 

zakaj?, če se vse sam 

rihtam. Pol sma poiskala 

pa drugo varianto.  

 

Prej 14 mesecev 

bival v klasičnem 

domu v Sloveniji. 

 

V prejšnjem domu 

je bilo v redu, a 

predrago. 

 

Sin je doplačeval 

dom. 

 

Sam se uredi. 

 

Pomoč sina pri 

iskanju novega 

doma. 

Trajanje namestitve v 

klasičnem domu 

 

Počutje v klasičnem 

domu 

 

Vzrok za premestitev 

 

 

Sinova denarna in 

informacijska pomoč  

 

Samostojen pri skrbi 

zase 

 

Izkušnja bivanja v 

klasičnem domu 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos z družino 

 

 

 

Skrb zase 

Doma ste pa sami živel 

prej? 

14 Ja, s sinom sem. 

Sina pa hčerko mam. Ona 

se je na Hrvaško oženla, 

blizu Kumrovca je. Sin je 

bil z menoj, ostal, in tak 

sma bla skup ja. Potem se 

je poročil, pa mu je odšla, 

ni htela bit pr njem. Otrok 

je pa ostal pri njemu. In 

tak. 

 

 

 

Ima sina in hčerko. 

 

 

 

Prej živel s sinom. 

 

 

 

Odrasli otroci 

 

 

 

Odnos z družino 
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15 In pol je on v službo, 

jst sm pa doma vse rihtu. 

Zdaj pa ne gre več. Jst bi 

še delu in vse kar se tiče, 

al noga me ne drži. Ne 

morem stat. Pr štedilniki 

je pa treba bit na nogah. 

Proti koncu sem pomivu 

posodo sedečki (smeh). Je 

težji sedečki. te roke 

bolijo. Kuhati sem tudi, 

sedel pa se vstaju.  

V življenju je bil 

zelo samostojen. 

Skrbel je sam zase. 

 

Ima željo po delu 

in skrbi zase, a ga 

ovirajo zdravstvene 

težave. 

Skrb zase v preteklosti 

 

 

 

Potreba po delu, 

odgovornosti 

Skrb zase 

 

 

Skrb doma za 

kakovostno življenje in 

zadovoljevanje višjih 

potreb starostnikov 

 

16 En cajt sem se muču. 

Pol sm pa reku, zdaj pa ne 

gre več. In pol sem se 

odloču, da grem v dom. 

Sam sem se odloču. Zdj 

pa tam sem neki časa bil, 

da sem se mal prvadu, 

ampak je drago. Sin ni 

več mogu tolko dodajat. 

In pol je šel iskat in je 

reku, da bo tu še najlažje.  

Sam se je odločil 

za dom. 

 

Klasični domovi so 

predragi. 

 

Sin mu je pomagal 

pri plačevanju 

doma in pri iskanju 

nove nastanitve. 

Odločitev za dom 

 

Vzrok premestitve 

 

 

 

Sinova denarna in 

informacijska pomoč 

 

Izkušnja bivanja v 

klasičnem domu 

 

 

 

 

Odnos z družino 

17 Mislu sem že it, ampak 

opet ne veš kak bi blo. Sm 

mislu it v Tuheljske, majo 

tam tut, sam je državni 

dom, če bi blo kaj boljše.  

Sam sin je jamru, da je 

predaleč to in tak. Bi me 

rad blizu mel. Seveda. Za 

njega je lažje, pride s 

službe okrog 5, pride 

domov, se zrihta pa me 

pride pogledat. To je 20 

minut pa je tukaj.  

Želi si boljši dom, 

a se boji, da bi šel 

na slabše.  

 

 

 

Sin ga želi imeti 

blizu. 

Počutje in 

zadovoljstvo z 

nastanitvijo 

 

 

 

Pomembna bližina 

sina 

 

 

 

 

 

 

Odnos z družino 

Kolikrat pa pride? 

18 Pride tako, na 14 dni. 

Če je potrebno pa pride 

odmah. Pogledat, prinest 

kaj če je treba. Tu ni 

problemov, kaj se tiče 

tega. Je jako dober.  

 

Sin ga obišče na 14 

dni. 

 

Če so težave, pride 

takoj. 

 

Obiski in pomoč sina 

 

 

 

Dober odnos s sinom 

 

 

Odnos z družino 
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Sin je dober do 

njega. 

Kaj pa hčerka, pride kaj? 

19 Ne, nje pa ni nič sem. 

Tudi dela tam. Je nekje v 

službi, ne vem kaj glih je. 

Ne gre. Mogoče jo še mož 

kaj bremza da ne gre in 

tak. 

 

 

Hčerka ne prihaja 

na obiske. 

 

Odtujen odnos s 

hčerko. 

 

Obiski hčerke 

 

Odnos s hčerko 

 

 

Odnos z družino 

Kako pa zgleda tu vaš 

dan? Kaj počnete čez 

dan? 

20 Nič, kaj pa čem. Samo 

čakam, kdaj bom šou jest. 

5krat na dan.  

To je tako, kruh pa čaj, ob 

10uri je kislo mleko, 

zelenjava, ob 4h pa znajo 

dati napolitanke ko so 

tako dobre. Po kosilu. 

Zvečer pa spet je kruh ali 

pa kaka juha pa tak.  

En cajt se mi je mal čudno 

zdelo, pol sm se pa 

prvadu. Je boljše da ni 

prejaka hrana. Sploh 

zvečer. Splošno je tako, 

če preveč dobro ješ, se 

človek debeli, redi. Ker 

od neč se ne moreš 

debeliti. Samo od dobre 

hrane se človek širi. Tisto 

pa je težava potem, celega 

telesa.  

 

Brez prostočasnih 

dejavnosti. 

 

Pomembni so mu 

obroki. 

 

 

 

 

 

 

 

V domu imajo 

zdravo, lahko 

hrano. 

 

Zaveda se pomena 

hrane za zdravje. 

 

 

 

Prosti čas, kakovost 

življenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembne osnovne 

potrebe 

 

Hrana v domu 

 

 

 

 

Skrb doma za 

kakovostno življenje in 

zadovoljevanje višjih 

potreb starostnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrb doma za osnovne 

človekove potrebe 

 

 

 


