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POVZETEK 

Podaljševanje življenjske dobe in staranje prebivalstva sta dva procesa, ki predstavljata izziv za 

sodobno družbo. V magistrskem delu smo se osredotočili na tematiko staranja oseb z motnjami 

v duševnem razvoju, ki je relativno nova tema raziskovanja in ji v slovenskem prostoru ni 

posvečene veliko pozornosti. Najprej smo predstavili splošna teoretična izhodišča o starosti in 

staranju, saj procesi staranja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju potekajo podobno kot 

pri večinski populaciji. Opisali smo možne oblike skrbi za starejše osebe ter storitve oziroma 

programe pri nas, kjer prevladuje institucionalna usmeritev. Problematika starostnikov z 

motnjami v duševnem razvoju je pogosto povezana z ločnico med skrbjo za osebe s posebnimi 

potrebami in skrbjo za starostnike. Podrobno smo obravnavali vsebinske sklope o staranju oseb 

z motnjami v duševnem razvoju – definiranje, številčnost populacije, značilnosti in posebne 

potrebe, koncepte za uspešno staranje ter storitve in programe pri nas ter v tujini. Skrb za 

starostnike z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji smo raziskali z anketnim vprašalnikom, 

ki je bil poslan v varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo, domove za 

starejše in posebne socialno varstvene zavode.  

V empiričnem delu je uporabljen kvantitativen raziskovalni pristop. Cilj magistrskega dela je 

prikazati številčnost in značilnosti populacije oseb z motnjami v duševnem razvoju starejših od 

55 let, ki so vključeni v storitve varstveno delovnih centrov, centrov za usposabljanje, delo in 

varstvo, domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodov. Storitve smo analizirali z 

vidika prilagojenosti potrebam ciljne populacije, zanimal nas je tudi morebiten obstoj 

specifičnih programov za starostnike z motnjami v duševnem razvoju. Osredotočili smo se na 

potrebe po podpori in spremembah obstoječega sistema, kot jih vidijo anketiranci.  

Ugotovili smo, da institucije opažajo povečane potrebe pri starostniki z motnjami v duševnem 

razvoju, ki posledično potrebujejo več pomoči in podpore. Pri zagotavljanju se institucije 

poslužujejo različnih strategij in prilagoditev v okviru programskih, kadrovskih in finančnih 

zmožnosti. Pri zagotavljanju kvalitetne oskrbe starostnikov z motnjami v duševnem razvoju se 

soočajo z veliko izzivi in si želijo več podpore s strani pristojnih organov. Anketiranci so podali 

veliko utemeljenih predlogov za izboljšanje in razvoj oskrbe ciljne populacije pri nas, tako z 

vidika sistemske in zakonodajne ureditve kot tudi konkretnih idej za oblikovanje storitev ter 

prilagoditev programov ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih, prostorskih in finančnih pogojev. 

 

KLJUČNE BESEDE: staranje, osebe z motnjami v duševnem razvoju, varstveno delovni centri, 

domovi za starejše, centri za usposabljanje, delo in varstvo, posebni socialno varstveni zavodi, 

staranje oseb z motnjami v duševnem razvoju 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The increasing life expectancy and population ageing are two processes that present a challenge 

to modern society. This master thesis has focused on the theme of ageing in people with 

intellectual disabilities, which is a relatively new field of research in Slovenia and has not yet 

received much attention. Firstly, the general theoretical platform of old age and ageing has been 

established, because ageing in people with intellectual disabilities progresses in a similar way 

as in the majority population. Possible care options  for the elderly have been described, as well 

as services or programmes where in Slovenia the institutional option prevails. The issues 

pertaining to older people with intellectual disabilities are often linked to the divide between 

accommodating people with intellectual disabilities and accommodating the elderly. The thesis 

presents a detailed analysis of the elements of the ageing process in people with intellectual 

disabilities, such as: definition, population size, distinguishable features and special needs, 

concepts for successful ageing, and services and programmes available in Slovenia and abroad. 

In order to research the caretaking of ageing people with intellectual disabilities in Slovenia 

questionnaires were sent to occupational activity centres, training, occupation and care centres, 

nursing homes, and dedicated social protection institutions. 

In the empirical part the quantitative research method has been applied. The aim of this master 

thesis was to determine the population size and distinguishable features of people with 

intellectual disabilities over 55 years of age who are included in occupational activity centres, 

training, occupation and care centres, nursing homes, and dedicated social protection 

institutions. The analysis focused on how much the services are tailored to the target group, as 

well as the potential existence of dedicated programmes for elderly people with intellectual 

disabilities. The primary focus was on the need for the support and reform of the existing system 

as seen by the respondents.  

The findings show that institutions deal with increasing needs of elderly people with intellectual 

disabilities, who, due to their condition, need more help and support. Institutions use various 

strategies and adaptations within the limitations of their programme, staff, and financial 

resources. In providing quality care for the elderly with intellectual disabilities, institutions face 

many challenges. This results in their desire for greater support from the state authorities. The 

respondents put forward many substantiated proposals for improving and developing care for 

the target population in Slovenia in terms of systemic and legislative arrangements, as well as 

concrete ideas for the development of services and adaptation of programmes, provided that 

adequate personnel, living, and financial conditions are met. 

 

KEY WORDS: ageing, people with intellectual disabilities, occupational activity centre, 

training, occupation and care centre, nursing homes, dedicated social protection institutions, 

ageing process of people with intellectual disabilities 
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UVOD 

Staranje predstavlja nove priložnosti in izzive, ne samo za posameznike in njihove družine, 

ampak tudi za strokovnjake in sisteme socialne varnosti (Bigby, 2004). 

V magistrskem delu se ukvarjamo s tematiko staranja oseb z motnjami v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju MDR), ki je v našem prostoru manj raziskana. Staranje oseb z MDR je relativno 

nov fenomen. Prišlo je do dramatičnih sprememb v pričakovani življenjski dobi teh oseb, 

poskočila je iz 20 let v letu 1930 na 70 let v letu 1993 (Carter in Jancar, 1983, v Bigby, 2004; 

Strauss in Eyman, 1996, v Bigby, 2004). 

V strokovni literaturi ne zasledimo veliko teorij o staranju oseb z MDR, večinoma gre za ločene 

teorije o staranju in teorije o MDR. Ta razkorak vpliva na sposobnost konceptualizacije 

pomembnih odnosov med staranjem in MDR (Putnam, 2002). V magistrskem delu smo 

raziskali tako literaturo o staranju kot tudi o MDR. 

Populaciji starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami je skupno, da sta bili v preteklosti 

(oziroma sta tudi danes) potisnjeni na družbeno obrobje. Veljalo je, da so te osebe bolne in 

potrebne pomoči, da je zanje najbolje, da živijo v posebnih institucijah, da o njihovem življenju 

odloča nekdo drug, na primer strokovnjak (Uršič, 1999). Za obe skupini v Sloveniji še danes 

prevladuje institucionalna oskrba, možnosti skupnostne oskrbe je zaenkrat malo (Mali, 2008). 

Pri obeh so pogoste zlorabe: fizična, materialna in psihična zloraba ter zanemarjanje. V širšem 

pogledu lahko sem štejemo tudi okrnjenost pravice odločanja o lastnem življenju (Cotman, 

2008, v Imperl, 2012).  

Poleg tega, kar je obema populacijama skupno in ju ločuje od večinske, obstaja med njima 

veliko razlik (Uršič, 1999). Starejši imajo na primer družbeno moč zaradi svoje številčnosti, 

upoštevati jih morajo politiki, stranke, trgovci, turistični uradi in celo nekatere šole. Njihovi 

glasovi odločajo na volitvah, imajo tudi svojo stranko (Vertot, 2008). Kar pa za osebe z MDR, 

ki imajo pogosto odvzeto opravilno sposobnost, ne velja.  

Starostniki z MDR pogosto padejo med dva sistema, ki imata slaba znanja o staranju oseb z 

MDR. Za storitve za osebe z MDR so »prestari«, za storitve za starejše pa »neustrezni« zaradi 

specifičnosti MDR (Bigby, 2004). Zanimalo nas je, kako se s to problematiko soočajo slovenske 

institucije, starostniki z MDR so vključeni v varstveno delovne centre (v nadaljevanju VDC), 

domove za starejše (v nadaljevanju DS), centre za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju 

CUDV) ter posebne socialno varstvene zavode (v nadaljevanju PSVZ).  
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TEORETIČNI DEL 

1 STARANJE 

1.1 DEFINICIJE IN TERMINOLOGIJA 
Starost in staranje nista sopomenska termina in ju zato ne moremo enačiti (Mauch, 2017). 

»Staranje je proces, ki zajema vsa živa bitja in traja od rojstva do smrti, starost pa je le del 

ciklusa staranja, običajno povezana z letnico rojstva.« (Mauch, 2017, str. 29) Ali krajše: »Če je 

starost življenjsko obdobje, pa je staranje proces, kamor le-to sodi.« (Mauch, 2017, str. 28) A. 

Golob (2009) kot razliko izpostavi, da je starost stanje, staranje pa proces oziroma vrsta 

procesov. 

V literaturi zasledimo različne definicije starosti in staranja. Slovar slovenskega knjižnega 

jezika pojem starost definira kot »čas, pretekel od rojstva koga ali nastanka česa« in kot »dobo 

v človeškem življenju od zrelih let do smrti.« (Starost, b.d.) Podobno razlaga starost tudi 

Accetto (1987) kot: »živega bitja čas, ki je pretekel od trenutka njegovega nastanka, natančneje, 

starost celic, tkiv, organov in organizma kot celote in je le ena izmed postaj v človekovem 

življenju na poti od rojstva do smrti« (str. 20). 

Ramovš (2012) kot najosnovnejšo definicijo staranja navede: »Staranje je naravno dogajanje 

vsega na svetu: vse stvari nastanejo, trajajo in preminejo« (str. 12). Označi ga kot proces, ki se 

začne že ob spočetju in traja vse življenje ter ima največji pomen v starosti (Ramovš, 2003). 

Pečjak (2007) se nagiba k »zdravorazumski definiciji«, da lahko kot staranje razumemo le 

spremembe v poznejših letih. 

N. Vertot (2010) staranje definira kot »skupno posledico različnih vplivov na organizem v 

življenju« (str. 9), ki vključuje različne dejavnike. Pri človeku je proces sestavljen iz bioloških, 

psiholoških in socialnih sprememb. Staranje ima vpliv na osebnost posameznika in na njegov 

družben položaj (Vertot, 2010). 

 

Avtorji opažajo, da v današnjem času redkeje uporabljamo termin starost, ki ga ljudje pogosto 

razumejo slabšalno, in ga nadomeščamo z izrazom tretje življenjsko obdobje (Mauch, 2017). 

Nekateri avtorji ločujejo še četrto življenjsko obdobje, ki ga označujejo kot zadnje oziroma 

pozno starostno obdobje, ko so starejši odvisni od pomoči drugih (Stuart-Hamilton, 2006). 

V slovenski gerontološki literaturi zasledimo rabo različnih strokovnih terminov za isti pomen 

(Macuh, 2017): Imperl uporablja izraz starostnik/starostniki; Accetto, Kump in Jelenc 

Krašovec ter Ličen uporabljajo izraz starejši; Pečjak in Ramovš izraz star človek/stari ljudje. 

J. Mali (2008) meni, da dandanes izraz star nadomeščamo z izrazi starejši, ostarel, odrasel, 

upokojenec, da bi se izognili zaznamovanosti besede, oznaki odrinjenosti. Ramovš (2010) 

razlog za slabšalni prizvok vidi v stereotipih o staranju (staromrzništvu ali s tujko ageizmu), 

vendar kljub temu zagovarja uporabo izraza star človek ter zavrača zamenjavo z drugimi izrazi. 

V magistrskem delu uporabljamo izraz starostniki z MDR kot Novljan in Jelenc (2002) in izraz 

starejše osebe z MDR po zgledu tujih avtorjev, na primer C. Bigby (2004) »older people with 

intellectual disabilities«.  
 

1.2 STAROSTNE SKUPINE IN DELITVE STARANJA 
Človeško življenje v grobem ločimo v tri življenjska obdobja – mladost, srednja leta in starost 

(Ramovš, 2003). V svetu ni popolnega soglasja o meji med srednjimi leti in starostjo, v različnih 

družbah ima ta namreč različen pomen. Tako se glede na raznolike potrebe in opredelitve 

uporabljajo različne starostne meje. Pogosto osebe začnemo uvrščati med starostnike, ko pride 

do sprememb v njihovi dejavnosti ali do spremembe njihove družbene vloge. Dandanes je 

vedno bolj uveljavljena delitev, da se starost začne po upokojitvi osebe. Za opredeljevanje oseb 
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kot starih pa se uporabljajo tudi določene starostne meje. V našem prostoru je najbolj 

uveljavljen mejnik 65 let (Vertot, 2010). 

 

Osebe starejše od 65 let lahko nadalje razvrstimo v tri starostna pod obdobja (Ramovš, 2003): 

 zgodnja starost (do 75. leta), 

 srednja starost (do 85. leta),  

 pozna starost (po 85. letu). 

 

Ramovš (2013) poudarja, da starosti pri posamezniku ni mogoče razumeti ločeno od ostalih 

življenjskih obdobij, skozi katera gre v življenju. Vpliv predhodnih življenjskih izkušenj na 

proces staranja izpostavi tudi C. Bigby (2004) in se pri tem opira na Atcheyevo teorijo 

kontinuitete. Ta teorija staranja zagovarja stališče, da starejši posamezniki kažejo 

konsistentnost v vzorcih mišljenja, aktivnostih, življenjski ureditvi in socialnih interakcijah, 

kljub pomembnim spremembam zdravja, funkcioniranja ter socialnega okolja (Atchey, 1999, v 

Bigby, 2004).  

 

Ko govorimo o problematiki staranja, ne moremo mimo gerontologije. »Gerontologija je veda, 

ki proučuje staranje in vprašanja povezana s starostjo in starimi ljudmi« (Ramovš, 2013). Kot 

nova znanost je bila najprej predvsem medicinsko usmerjena, z razvojem pa je postala predmet 

raziskovanja tudi drugih disciplin – psihologije, sociologije, arhitekture, ekonomije, socialnega 

dela, prava… Gerontologijo lahko razumemo tudi kot področje multidisciplinarnega 

proučevanja starosti (Jamieson, 2002). 

 

Gerontološko raziskovanje je razdeljeno v štiri temeljna področja: 

 Kronološko staranje je definirano na podlagi posameznikove starosti, ta pa ni nujno 

povezana z njegovim zdravjem, duševnimi sposobnostmi, socialnim statusom… (Mali, 

2008). Pri vseh ljudeh poteka enako hitro in nanj posamezniki nimamo vpliva (Ramovš, 

2003). 

 Biološko staranje je vezano na telesne spremembe posameznika, ki se kažejo kot upad 

telesnih zmogljivosti in življenjskih funkcij, ki se zaključijo s smrtjo. Biološke teorije 

staranja skušajo razložiti, zakaj se telo stara na molekularni in celični ravni (Mali, 2008). 

 Psihološko staranje zajema spremembe čutnih in zaznavnih procesov, mentalnih 

funkcij, osebnosti, motivacije … v procesu staranja (Mali, 2008). Ramovš (2003) ga 

imenuje tudi doživljajsko staranje ter ga povezuje predvsem s posameznikovo podobo 

o sebi, ki vpliva na soočanje in spoprijemanje s staranjem. 

 Sociološko ali socialno staranje vključuje spremembe, ki jih stari ljudje doživijo v 

družbi, družini in na individualni ravni. Poudarja pomen vpliva socialnega okolja na 

populacijo starostnikov, predvsem na njihovo osebno izkušnjo staranja (Mali, 2008). 

 

Prav tako kot govorimo o različnih vrstah staranja, ločimo tudi različne vrste starosti: 

 Kronološka ali časovna starost je določena z datumom rojstva in se ne nanaša na 

dejansko »zrelost« posameznika (Hojnik-Zupanc, 1997). 

 Biološka ali organska starost temelji na starosti telesa glede na delovanje osnovnih 

funkcij in celičnih procesov, zdravju ter zmožnosti opravljanja temeljnih življenjskih 

opravil (Ramovš, 2012). 

 Psihološka ali doživljajska starost je preplet osebnih in socialnih dejavnikov, ki 

pogojuje, kako posameznik doživlja ter sprejema svoja leta in zmožnosti (Hojnik-

Zupanc, 1997). 

 Funkcionalna starost nam kaže, v kolikšni meri zmore posameznik samostojno 

opravljati osnovna življenjska opravila (Ramovš, 2003). 
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 Socialna starost se nanaša na spremembo posameznikove vloge v družbi ter odnosov 

v družini, med prijatelji in znotraj različnih organizacij (Ramovš, 2003). 

 

1.3 VIDIKI IN KONCEPTI POVEZANI S STARANJEM 

1.3.1 STARANJE PREBIVALSTVA 
Starost in staranje proučujemo z dveh vsebinskih vidikov –  individualnega, ki se ukvarja s 

staranjem posameznika, in demografskega, ki proučuje staranje družbe. 

Staranje prebivalstva je dandanes pomemben družben pojav, v veliki meri se povezuje z njenim 

napredkom na področju zdravstva in kakovosti življenja, ki zmanjšuje umrljivost in podaljšuje 

življenjsko dobo. To skupaj z zmanjševanjem rodnosti vodi do spremenjene strukture 

prebivalstva, ki ima družbene posledice na ravni družbe kot celote, države, skupnosti, družine 

in na individualni ravni (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 

Demografsko staranje oziroma staranje prebivalstva je proces spreminjanja starostne sestave 

prebivalstva in sicer povečevanje deleža starih, zaradi zniževanja natalitete, zmanjševanja 

mortalitete (v državah z visokimi dohodki pri starejših, v tistih z nizkimi in srednjimi pa pri 

rojstvu in otrocih) in selitev (Šircelj, 2009). 

Tudi v Sloveniji se soočamo s staranjem prebivalstva, kar je razvidno iz povečevanja deleža 

starejših od 65 let. Demografske spremembe vplivajo na trg delovne sile, zaradi večanja deleža 

delovno neaktivnega prebivalstva, in posledično tudi na številne sisteme (pokojninske, 

zdravstvene, sisteme socialne varnosti …). Spremenjeno strukturno razmerje med starostnimi 

skupinami pa vpliva tudi na odnose med njimi ter na medgeneracijsko solidarnost kot vrednoto 

(Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 

 

 Slovenija EU (28/27 držav) 

2004 15 % 16,4 % 

2005 15,3 % 16,6 % 

2006 15,6 % 16,8 % 

2007 15,9 % 17,0 % 

2008 16,3 % 17,1 % 

2009 16,4 % 17,3 % 

2010 16,5 % 17,5 % 

2011 16,5 % 17,6 % 

2012 16,8 % 17,9 % 

2013 17,1 % 18,2 % 

2014 17,5 % 18,5 % 
Tabela 1: Delež populacije nad 65 let v Sloveniji (vir: Eurostat, 2017) 

 

1.3.2 POTREBE STAROSTNIKOV IN KAKOVOSTNO STARANJE 
Staranje vodi do nastanka novih, drugačnih potreb pri starostnikih. Novljan in Jelenc (2002) 

izpostavljata: 

 zmanjševanje telesne zmogljivosti (na primer ovire pri gibanju), 

 upad intelektualnih sposobnosti (na primer mehanične sposobnosti, pragmatične 

sposobnosti, spomin), 

 spremembe na socialnem področju (na primer manj socialnih stikov in socialne 

aktivnosti), 

 psihične spremembe (na primer introvertiranost, demenca), 

 spremembe na področju jezika (na primer fizične spremembe glasu, spomin). 
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Potrebe so pri človeku prisotne skozi vse življenje, spreminja pa se lahko njihova intenzivnost 

in razvrstitev v vrednostni piramidi. Nekatere potrebe so značilne samo za določeno življenjsko 

obdobje, v starosti lahko posebej izpostavimo naslednje (Ramovš, 2003): 

 potreba po temeljnem ali osebnem medčloveškem odnosu, 

 potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mlajšim generacijam, 

 eksistencialna potreba, da oseba doživlja svojo starost kot enako smiselno obdobje v 

primerjavi s prejšnjimi. 

 

Stopnja in medsebojna skladnost zadovoljenosti potreb starostnika indicirata kakovost 

njegovega življenja. O kakovostni starosti lahko namreč govorimo, ko so zadovoljene vse 

potrebe, saj zanemarjanje nekaterih lahko vodi v izničenje zadovoljstva obstoječe zadovoljitve. 

Dandanes se pogosto dogaja, da imajo starejši ljudje ustrezno zadovoljene materialne potrebe, 

dobro zdravstveno in duševno stanje, ampak nezadovoljene potrebe na področju medčloveških 

odnosov, so osamljeni in nezadovoljni (Ramovš, 2003). 

Kakovostna starost je tako odvisna od različnih dejavnikov, kot so materialne dobrine 

(dohodek, urejeni bivalni pogoji), zdravje in funkcionalne sposobnosti posameznika, 

dostopnost podpornih sistemov in institucij, vseživljenjsko izobraževanje, obstoj socialnih 

omrežij in virov medosebne pomoči … (Pahor in Domajnko, 2005). Ramovš (2003) izpostavlja, 

da je za doživljanje kakovostne starosti pomembno, kako se posameznik sooča s staranjem in 

kako ga sprejema. Dodaja, da je za kakovostno staranje potrebna zavestna priprava (Ramovš, 

2012). 

 

1.3.3 UPOKOJITEV 
»Upokojitev je v današnji družbi najjasnejši mejnik med srednjimi leti in tretjim življenjskim 

obdobjem.« (Ramovš, 2012, str. 27) Gre za pomemben prehod v življenju ter tako kot ostali 

prehodi predstavlja zahtevno in sorazmerno tvegano obdobje (Ramovš, 2012).  

Raziskave kažejo, da ljudje svojo upokojitev razumejo različno: kot nagrado za dolgoletno delo 

(72 %), kot čas za obračun nad dotedanjim življenjem in načrt za nadaljnje (58 %), kot mejnik 

med preteklostjo in nečim novim, zanimivim (46 %), kot možnost za popravljanje zamujenega 

in zgrešenega (35 %), kot rešitev iz neznosne službene situacije (32 %), kot nebistveno 

spremembo (30 %), kot prazno življenje brez možnosti (8 %) … (Ramovš, 2010). Osebe po 

upokojitvi ne hodijo več redno v službo, zato obstaja možnost, da ne znajo zapolniti časa, kar 

vodi do nevarne praznine (Ramovš, 2012). Nekateri upokojitev doživljajo kot izključitev iz 

poklicnega in družbenega življenja (Novljan in Jelenc, 2002). 

Stališča do upokojitve lahko človeku pomagajo ali ga ovirajo pri kakovostnem preživljanju 

starosti. Zelo neugodna so tako stališča, da je po upokojitvi življenje prazno kot tudi, da je to 

začetek novega življenja povsem ločenega od preteklosti (Ramovš, 2012). »Strokovna 

spoznanja in vsakdanje življenjske izkušnje kažejo, da se bolj kakovostno stara človek, ki se je 

na upokojitveni prehod pripravil in je svojo upokojitev sprejel kot nov izziv v življenju« 

(Ramovš, 2012, str. 28). Ramovš (2012) rešitev vidi v pripravi na upokojitev, ki zajema 

naslednje naloge: okvirni osebni načrt življenja po upokojitvi, vsakdanji urnik, izbiro novih 

dejavnosti, iskanje novih socialnih stikov ter obračun čez svoje mladostno in službeno življenje. 

Novljan in Jelenc (2002) izpostavljata, da je starostnikom potrebno ponuditi oziroma pomagati 

poiskati novo »zaposlitev«, ki bi jim omogočala uveljavljaje na novih področjih, ter jim nuditi 

podporo pri sprejemanju novih vlog. Pri tem so pomembna tudi pričakovanja socialnega okolja, 

ki želi starostnike iz spoštovanja razbremeniti obveznosti. Nasprotno pa je zanje dobro, da 

ostajajo aktivni, tako vzdržujejo sposobnosti in pozitivno samopodobo (Novljan in Jelenc, 

2002). 
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1.3.4 AKTIVNO STARANJE 
V zadnjem času se pogosto uporablja besedna zveza »aktivno staranje«, s katero se poudarja, 

da starost ni le pasivno, odvisno obdobje življenja (Vertot, 2010). Svetovna zdravstvena 

organizacija pojem aktivno staranje (»active ageing«) definira kot proces optimalnega 

uresničevanja danih možnosti posameznikovega zdravja, participacije v družbi in varnosti z 

namenom vzpodbujanja kvalitete njegovega življenja v starosti (Active ageing, 2002). Nanaša 

se tako na posameznike kot tudi na skupino. Beseda »aktiven« ni vezana zgolj na zmožnost 

fizične aktivnosti ali podaljševanja udeležbe na trgu dela, temveč tudi na trajno participacijo v 

socialnem, ekonomskem, kulturnem in civilnem življenju. Upokojene, bolne ali invalidne 

starejše osebe lahko na drugačne načine še vedno aktivno doprinesejo svojim družinam, 

prijateljem, skupnosti in narodu. Aktivno staranje torej omogoča starostnikom, da se 

uresničujejo in vključujejo v družbo v skladu s svojimi potrebami, željami in zmožnostmi ter 

ob ustrezni zaščiti, varnosti in oskrbi. Ključni cilj pa je ohranjanje neodvisnosti in avtonomije 

v starosti (Active ageing, 2002). 

 

1.4 OSKRBA ZA STAREJŠE 
Skrb za starejše je organizirana v obliki različnih storitev in programov. Ramovš (2012) in 

Imperl (2012) navajata naslednje možnosti: DS, dostava hrane na dom, oskrba in nega na domu, 

elektronska pomoč na daljavo (rdeči gumb), dnevno varstvo (dnevni center), nočno varstvo, 

varstvo za oddih (kratkotrajna namestitev), oskrbovana stanovanja, gospodinjske skupine, 

hospic, usposabljanje in pomoč družini, ki doma oskrbuje starega družinskega člana, 

samoorganizirana oskrba na domu (večinoma pomoč plačane tuje osebe), oskrbniška družina 

(oskrba v drugi družini), sobivanje več generacij (medgeneracijsko sožitje), oskrba znotraj 

krajevnega medgeneracijskega središča, profesionalno svetovanje … 

Oskrbo najpogosteje delimo na institucionalno in skupnostno oskrbo, ki jo bomo nadalje na 

kratko predstavili. 

 

1.4.1 OSKRBA V SKUPNOSTI 

V literaturi je skupnostna oskrba opredeljena predvsem kot formalna pomoč starejšim, ki se 

izvaja v skupnosti (na primer Karner, 1998, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015; Muramatsu in 

Campbell, 2002, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Nekateri avtorji posebej ločijo skupnostno 

oskrbo, ki zajema dnevne centre, zdravstvene storitve in druge storitve v skupnosti, ter socialno 

oskrbo na domu, ki vključuje storitve osebne nege in gospodinjsko pomoč (Timonen, 2008). 

Običajno pa oskrbo v skupnostni definiramo širše, v njen sklop lahko štejemo naslednje 

storitve: socialna oskrba na domu, zdravstvena socialna oskrba na domu (patronaža), paliativna 

socialna oskrba na domu, dnevni centri, začasno varstvo, društva starejših, zdravstveni in 

prehranski programi, podporne službe za družinske oskrbovalce … Pogosto se mrežo storitev 

v skupnosti navaja kot alternativo institucionalne ureditve, na primer: dnevni centri, prilagojena 

stanovanja, oskrbovana stanovanja, sodobni domovi za stare, socialna oskrba na domu, varstvo 

za oddih, pomoč družini, preventivni programi za aktivno staranje, mobilne storitve, tele-

storitve … (Hojnik Zupanc, 1997; Ramovš, 2012). Oskrba v skupnosti se velikokrat razume kot 

nasprotje institucionalni oskrbi, vendar so meje lahko manj stroge kot na primer pri oskrbovanih 

stanovanjih (Timonen, 2008). 

Skupnostno oskrbo starejših lahko razumemo kot del dolgotrajne oskrbe, njen koncept pa se 

tako kot skupnostna oskrba nanaša na širšo skupino oseb (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 

Dolgotrajna oskrba vpeljuje paradigmatski premik v oskrbi, ker poskuša preseči sektorske 

delitve (na socialno in zdravstveno oskrbo), omogočiti kombiniranje formalnih in neformalnih 

oskrbovalcev, povečati moč uporabnikov, tako da postanejo aktivni člani v partnerskem odnosu 

s ponudniki pomoči in soustvarjalci storitev (Mali, 2013, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 
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V tuji literaturi zasledimo pojem »aging/ageing in place«, ki se v splošnem nanaša na možnosti, 

da starejše osebe ostanejo na svojem domu kljub naraščajočim potrebam (Chappell, 2001). To 

jim omogoča, da ostanejo v znanem okolju, blizu svoje družine in prijateljev, da obdržijo svoje 

osebne predmete in se izognejo institucionalizaciji. Avtor koncept kontinuitete in navezanost 

na bivališče izpostavi kot pomembna faktorja kakovosti. Seveda je poleg tega potrebna 

kvalitetna oskrba, prilagajanje fizičnega in socialnega okolja ter stalnost prilagajanja glede na 

naraščajoče oziroma spreminjajoče potrebe posameznika (Bigby, 2004; Chappell, 2001). 

 

1.5 SKRB ZA STAREJŠE V SLOVENIJI 
V našem prostoru se uporabljajo termini kot so skrb za starejše, varstvo starejših, oskrba 

starejših, storitve za starejše, programi za starejše (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015; 

Socialnovarstvene storitve, b.d.). Za zagotavljanje kakovostne skrbi za starejše v je Sloveniji 

ključen sistem socialne varnosti. Pomembni so predvsem različni socialnovarstveni programi 

in storitve za starejšo populacijo ali ranljive skupine, kjer lahko najdemo tudi starejše (Filipovič 

Hrast in Hlebec, 2015). 

 

1.5.1 INSTITUCIONALNA OSKRBA 
V Sloveniji kot oblika skrbi za stare ljudi prevladuje institucionalna usmeritev. J. Mali (2008) 

za to navede več razlogov: družbene, kulturne, politične, strokovne ter tradicijo 

institucionalnega varstva pri nas, saj je bila skrb za stare ljudi pri nas že od 14. stoletja dalje 

vezana na ustanove kot so: hiralnice, zavetišča za onemogle, ubožnice ali domovi za onemogle. 

Storitev institucionalnega varstva starejših se izvaja predvsem v DS-jih, namenjena je osebam 

starejšim od 65 let in drugim osebam, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov ne morejo 

živeti doma. Dejavnost v domovih zajema osnovno in socialno oskrbo ter zdravstvene storitve 

(Predstavitev storitev za starejše in dejavnost domov, 2014). 

 

Osnovna oskrba (Predstavitev storitev za starejše in dejavnost domov, 2014): 

 Bivanje zajema eno- ali dvoposteljno sobo, sanitarne prostore, prostor za osebno higieno 

in skupne prostore. Vključuje tudi čiščenje prostorov in pranje perila.  

 Organiziranje prehrane, ki je prilagojena zdravstvenemu stanju posameznika. 

 Tehnična oskrba vključuje vzdrževanje opreme, prostorov in okolice ter organizacijo 

prevozov, ko ti niso mogoči s strani svojcev.  

 

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost (Predstavitev storitev za starejše in dejavnost 

domov, 2014): 

 Varstvo vključuje pomoč pri osebni higieni in opravljanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, 

oblačenju, premikanju, komunikaciji …). 

Posebne oblike varstva pa se nanašajo na vsebine ohranjanja in razvoja samostojnosti, 

socialnih odnosov, delovne okupacije, korekcije in terapije motenj, aktivnega 

preživljanja prostega časa ter reševanju stisk. 

 

Zdravstvene storitve (Predstavitev storitev za starejše in dejavnost domov, 2014): 

 Zdravstvena nega je usmerjena na potrebe oseb, da lahko v največji možni meri 

uresničijo svoj psihični, fizični in socialni potencial. 

 Fizioterapija skrbi za ohranitev ali izboljšanje telesne zmogljivosti starejših, kar 

posledično omogoča večjo samostojnost.  

 Delovna terapija z različnimi usmerjenimi aktivnostmi starejšim osebam omogoča 

čimbolj kvalitetno in produktivno življenje v domu.   
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Poleg osnovne dejavnosti domovi izvajajo tudi druge socialnovarstvene storitve (Predstavitev 

storitev za starejše in dejavnost domov, 2014): 

 pomoč na domu, 

 storitve v oskrbovanih stanovanjih, 

 centri dnevnih aktivnosti, 

 začasne namestitve, 

 usposabljanja za starejše in svojce, 

 pomoč na daljavo, 

 oddelki za osebe z demenco, 

 fizioterapija in delovna terapija za zunanje uporabnike, 

 prehrana v domu in na dom za zunanje uporabnike.  

 
DS-ji so lahko javni zavodi, vse več pa je tudi zasebnih domov s koncesijo. Posledica 

intenzivnega staranja prebivalstva je povečano povpraševanje po oskrbi v DS-jih. Zmogljivosti 

DS-jev v Sloveniji zadoščajo za namestitev 5 % starejših prebivalcev Slovenije starih nad 65 

let. Čeprav se kapacitete domov vsako leto povečujejo in se ustanavljajo novi, to ne omogoča 

sprejema vseh prosilcev. V letu 2008 je v domovih stanovalo 15.235 oseb, na sprejem pa jih je 

čakalo 14.565 (Vertot, 2010). Podatki iz avgusta 2018 kažejo, da je vseh mest v DS-jih in 

PSVZ-jih 20.602, od tega sta prosti 2 mesti. Vseh prosilcev je 20.376, od tega 6966 takih, ki 

želijo takojšnjo namestitev (Pregled prošenj in prostih mest, 2018). 

Pri nas prevladujejo predvsem večje institucije in posledično bolj toge oblike institucionalne 

oskrbe (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Povprečna velikost domov za stare je 213 mest, 

domovi zgrajeni po letu 2000 so manjši, njihova povprečna kapaciteta je 127 mest (Kaučič, 

2006). J. Mali (2008) kot razlog za trend zmanjševanja bivalnih kapacitet navaja začetek 

gradnje domov s strani zasebnega sektorja (zasebni domovi s koncesijo). Velikost domov za 

stare pri nas nakazuje »tradicionalno ideološko usmeritev ustanavljanja institucij za veliko 

število ljudi« (Mali, 2008, str. 197), vse do danes se je ohranil cilj množične skrbi za stare ljudi 

v eni instituciji. Poleg pretirane institucionalizacije je problem tudi pomanjkljiva razvitost 

skupnostne oskrbe. Vseeno pa so DS-ji pomembni pri njenem razvoju, ker vse pogosteje 

ponujajo različne oblike skrbi za starejše v skupnosti ter tako sledijo celostni oskrbi starih (Mali, 

2011b, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015; Mali, 2012b, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 

 

1.5.2 SKUPNOSTNA OSKRBA 
Socialna oskrba na domu je opredeljena v Pravilniku o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev kot socialna storitev za osebe z zagotovljenimi bivalnimi in drugimi 

pogoji, ki pa zaradi starosti ali invalidnosti potrebujejo oskrbo. Zajema gospodinjsko pomoč, 

pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

Oseba ima pravico do največ 4-ih ur oskrbe na dan ali do 20 ur oskrbe na teden. Storitev plačuje 

občina (minimalno 50 %), država s subvencijo (17,5 % vrednosti oskrbe prejšnjega leta), ostalo 

ostaja finančno breme za uporabnika. 

Najpogostejši izvajalci so Centri za socialno delo, ki so prvi začeli s storitvijo v prvi polovici 

90-ih let, sledijo DS-ji in različni zasebni izvajalci (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 

V Sloveniji je zdravstvena nega v skupnosti ločena od socialne oskrbe na domu, zagotavlja jo 

patronažna služba. Deluje kot organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v 

zdravstvenih domovih ali kot samostojna služba. Zdravstveno-socialno obravnavna pacienta 

zajema prepoznavanje potrebe po zdravstveni pomoči, načrtovanje in izvedbo zdravstvene nege 

ter preventivne storitve (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Nosilka je patronažna medicinska 
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sestra, ki po potrebi vključi druge službe, strokovnjake v zdravstvenem domu ali izven njega 

(Šušterič idr., 2006 v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 

Socialni servis je dopolnilna dejavnost storitve pomoč družini na domu, ki jo izvajajo posebni 

servisi. Med drugim je storitev namenjena tudi starostnikom, omogoča jim, da ostanejo v 

domačem okolju in razbremeni njihove svojce. Storitev zajema pomoč pri hišnih in drugih 

opravilih. Za razliko od pomoči na domu socialni servis ne sodi v javno službo, zato uporabnik 

storitev v celoti plača sam (Vse za starejše, 2010). Izvajalci storitve so subjekti, ki jim 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZEM) 

dodeli dovoljenje za delo (Pomoč družini, b.d.). 

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva namenjena posameznikom, ki še ne 

potrebujejo celodnevne oskrbe, ampak potrebujejo pomoč le določeno število ur dnevno ali 

tedensko. Osnovni kriterij za uporabo storitve je, da se osebe dnevno vračajo domov. Tako 

praviloma prihajajo zjutraj in odhajajo popoldan predvsem zaradi odsotnosti svojcev. Storitev 

dnevnega varstva se izvaja v dnevnih centrih in medgeneracijskih središčih oziroma centrih 

dnevnih aktivnosti. Dnevni centri so večinoma organizirani v DS-jih, storitev pa izvajajo tudi 

nekateri samostojni izvajalci. Uporabniki so vključeni v različne dnevne aktivnosti, poskrbljeno 

je za prehrano, počitek, varstvo, nego in ponekod tudi za prevoz. Pri nas je vse več 

medgeneracijskih središč, ki so namenjeni medgeneracijskemu druženju ter aktivnemu 

preživljanju prostega časa starejših oseb. Sem se praviloma vključujejo starostniki, ki še ne 

potrebujejo pomoči drugih, in tja navadno prihajajo sami (Vse za starejše, 2010). Dnevno 

varstvo starejšim omogoča, da čim dlje ostanejo v domačem okolju, ohranjajo samostojnost in 

vključenost v družbo, sklepajo socialne stike ter tako preprečuje osamljenost in izključenost 

(Predstavitev storitev za starejše in dejavnost domov, 2014). 

Storitev institucionalnega varstva se lahko izvaja tudi v oskrbovanih stanovanjih. Namenjena 

je starejšim osebam, ki ne zmorejo več v celoti skrbeti zase, vendar lahko še vedno živijo 

razmeroma samostojno življenje ob ustrezni podpori. Storitev obsega osnovno in socialno 

oskrbo ter zdravstveno varstvo in nego. Stanovalci imajo praviloma možnost izbire med 

posameznimi storitvami ali paketi storitev glede na potrebe. Na voljo je tudi možnost 

celodnevne povezave s klicnim centrom za pomoč na daljavo preko telefonskega alarma, t. i. 

rdečega gumba. Oskrbovana stanovanja so lahko lastniška ali najemna, vsa pa morajo imeti 

oskrbnika, ki je stalno na voljo stanovalcem (Oskrbovana stanovanja, b.d.). Vsa stanovanja so 

prilagojena za gibalno ovirane in se praviloma nahajajo v bližini DS-jev (Vse za stare, 2010). 

Celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma (rdeči gumb) je storitev, ki 

starostnikom omogoča, da še naprej bivajo v lastnem stanovanju ali v oskrbovanem stanovanju. 

Uporabnik ima poseben telefonski aparat s t. i. rdečim gumbom. S pritiskom nanj se vzpostavi 

zveza s klicnim centrom, ki ustrezno ukrepa - vzpostavi stik s svojci, prijatelji, znanci oziroma 

strokovnimi službami (medicinska pomoč, pomoč na domu). Pogoj za izvajanje storitve je 

obstoječa telefonska linija, vendar žal še ni na voljo v vseh občinah. Storitev starejšim osebam 

in njihovim bližnjim predstavlja varnost ter razbremenitev (Vse za stare, 2010). 

Neprofitne in prostovoljne organizacije so lahko pomemben vir pomoči starejšim ter 

njihovim družinam. Pri nas število organizacij in društev raste, vendar imajo po mnenju 

nekaterih avtorjev malo družbene moči, nizko stopnjo profesionaliziranosti in težave pri 

financiranju (Rakar idr., 2010, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Nevladne organizacije lahko 

vseeno igrajo pomembno vlogo pri razvoju novih, uporabnikom prilagojenih programov, če 

MDDSZEM nastopa kot spodbujevalec njihovega razvoja (Predstavitev storitev za starejše in 

dejavnost domov, 2014). Med najpomembnejša  društva, organizacije pri nas štejemo: Zvezo 

društev upokojencev Slovenije, Inštitut Antona Trstenjaka, Zvezo medgeneracijskih društev za 
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kakovostno starost, Gerontološko društvo, Zvezo društev za pomoč pri demenci Spominčica, 

Rdeči križ, Karitas, Univerzo za tretje življenjsko obdobje … (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 
 

1.5.3 NEFORMALNI IZVAJALCI OSKRBE 
Neformalni izvajalci izvajajo večino oskrbe za starejše, prevladujejo družinski člani. V 

Sloveniji so glavni družinski oskrbovalci otroci (50 %), od njih največ hčera (87 %), sledijo 

partnerji (19 %) in snahe (19 %). Oskrbo izvajajo daljše časovno obdobje, nad 5 let (50 %) in 

nad 10 let (20 %) (Hvalič Touzery, 2009). 

Za družinske oskrbovalce je ključen obstoj različnih storitev v skupnosti, ki jim nudi pomoč in 

podporo pri oskrbi. V Sloveniji je na voljo storitev pomoč na domu in institut družinskega 

pomočnika, vendar S. Hvalič Touzery (2007a, v Hvalič Touzery, 2009) ugotavlja, da imajo 

družinski oskrbovalci premalo politične pozornosti, podpore, izobraževanj … Posledično to 

vodi v slabšo kakovost oskrbe starejših in možnost zlorab. 

S podaljševanjem življenjske dobe se podaljšuje tudi obdobje skrbi za ostarele člane družine 

(Švab 2001, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Spreminjajo se tudi bivalni vzorci, saj starejši 

vse pogosteje bivajo sami, kar je želja tako mlajše generacije kot tudi želja starostnikov po 

samostojnosti in neodvisnosti (Tartler, 2009, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 

 

Prijatelji in sosedje sicer ne predstavljajo primarnih oskrbovalcev starejših, vendar lahko 

postanejo pomembni v primerih, ko oseba nima družinskih članov, ali ti ne živijo v bližini. 

Raziskava iz leta 2010 kaže, da je medsosedska pomoč v Sloveniji prisotna in predstavlja 

pomemben vir oskrbe v skupnosti (Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). 
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2 STAROSTNIKI Z MDR 
Življenjska doba se podaljšuje tudi osebam z MDR, vedno več oseb z MDR doživi visoko 

starost zaradi boljše zdravstvene oskrbe, boljše higiene in prehrane (Bleeksma, 1999). 

Povprečna življenjska doba vseh skupin oseb z MDR je 66,1 let, razen oseb z downovim 

sindromom 55,8 let. Osebe z zmerno, težjo in težko MDR imajo v povprečju za 7 % krajšo 

življenjsko dobo v primerjavi z večinsko populacijo, osebe z lažjo MDR pa 2 % krajšo, v 

primerih brez dodatnih zdravstvenih težav pa je njihova življenjska doba primerljiva z večinsko 

populacijo (Janicki idr., 1999, v Bigby, 2004). Razlike med spoloma niso bile še podrobneje 

raziskane (Bigby, 2004). 

2.1 DEFINICIJE IN ŠTEVILO 
V strokovni literaturi naletimo na razhajanja o tem, kdaj lahko osebo z MDR označimo kot 

staro. Predvsem starejši raziskovalci govorijo o zgodnejšem staranju pri osebah z MDR in 

postavljajo starostne meje za starostnike že pri 40-ih letih. Stereotipno mišljenje je, da 

prematurno staranje velja za vse osebe z MDR, značilno je le za skupine oseb z downovim 

sindromom, cerebralno paralizo in več motnjami (Bigby, 2004; Janicki in Dalton, 2000). 

Dandanes se trendi v strokovni literaturi spreminjajo in vse bolj nagibajo k uporabi mejne 

starosti 55 let oziroma 60 let, ki je bliže tisti za večinsko populacijo (Hogg in Lambe, 2000, v 

Bigby, 2004; Grant, 2001 v Bigby, 2004; Bleeksma, 1999). Nekateri avtorji menijo, da začetka 

ni smiselno povezovati s kronološko starostjo, ampak s stopnjo motnje, telesnim in duševnim 

stanjem, znaki zgodnjega staranja ... Spet drugi zagovarjajo uporabo kombinacije kronične 

starosti in določenih kriterijev (Bigby, 2004). M. Bleeksma (1999) osebe z MDR označi kot 

stare, če je v pozni odraslosti opazno telesno staranje, upočasnjen tempo in zmanjšana kakovost 

samostojnosti ter potreba po mirnejšem življenju. 

Prav tako zasledimo deljena mnenja o uporabnostni in potrebnosti takšnega opredeljevanja 

starosti oseb z MDR oziroma delitve na starostne skupine. M. Bleeksma (1999) zapiše, da so 

starostne meje uporabne pri uradnih pravilih, vendar so za individualno oskrbo nesmiselne, ker 

se vsaka oseba stara z lastnim tempom. Novljan in Jelenc (2002) pa menita, da nedoslednosti 

pri opredeljevanju starostnih razponov in pomanjkljivo razlikovanje med stopnjami MDR 

otežuje primerjave med raziskavami ter prepoznavanje potrebne oblike in vrste pomoči. 

Avtorici nasprotujeta širokim starostnim razponom in posledično uporabi izraza »starejši« za 

osebo staro 40 let, ki živi doma s starši, ali osebo staro 80 let, ki živi v instituciji. Menita, da 

združevanje tako različnih oseb v eno skupino, zasenči potrebe starostnika in zmožnosti 

družinskih članov v različnih obdobjih njihovega življenja pri nudenju pomoči osebi z MDR. 

Smiselnost razlikovanja v starostnih skupinah vidita tudi v povezavi med starostjo in deležem 

zdravstvenih težav, ki močno naraste po 80. letu starosti (Novljan in Jelenc, 2002).  

Tuji avtorji Bigby, Webber, Bowers in McKenzie-Green (2008) pa so skeptični do uporabe 

običajne starostne meje 65 let, ker ta ni primerna za vse podskupine starostnikov z MDR in jim 

posledično onemogoča dostop do storitev. 

 

Vprašanja definiranja prispevajo tudi k kompleksnosti ocenjevanja števila starejših oseb z 

MDR. Poleg tega je prisotna še problematika natančnosti baze podatkov o populaciji oseb z 

MDR in pristranskost raziskav v prid oseb, ki so uporabniki socialno varstvenih storitev. V 

strokovni literaturi so posledično navedene različne ocene o številu starostnikov z MDR, ki pa 

so jim skupni naslednji trendi (Bigby, 2004): 

 njihovo število in delež naraščata ter bosta predvidoma naraščala do leta 2021, 

 predstavljajo majhen delež populacije starejših oseb in populacije oseb z MDR, 

 stopnja rasti je v starostni skupini nad 80 let zelo nizka za razliko od večinske 

populacije.  
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Maloštevilnost populacije lahko vodi v zanemarjanje njihovih specifičnih potreb zaradi zahtev 

večjih skupin (Bigby, 2004). 

 

2.2 ZNAČILNOSTI IN (DODATNE) POSEBNE POTREBE  
Strokovnjaki so enotnega mnenja, da procesi staranja pri osebah z MDR potekajo podobno kot 

pri večinski populaciji. Njihove potrebe, izkušnje, problemi so tako podobni ostalim starajočim 

se ljudem, le da se prepletajo z MDR. Torej je staranje osebe z MDR odvisno od psihičnih, 

fizičnih in socialnih faktorjev (velja za vse osebe) ter vrste in stopnje MDR, razvoja osebnosti, 

spodbud in aktivnosti, upoštevanja principa normalizacije v njihovem okolju (Novljan in 

Jelenc, 2002). 

Ne smemo pozabiti, da je skupina oseb z MDR izjemno heterogena (Golob, 2009). Starostniki 

z MDR se med seboj razlikujejo glede na zdravstveno stanje, sposobnosti, socialne stike, 

življenjske izkušnje, uporabo storitev ter glede na individualni vzorec staranja (Bigby, 2005b). 

Podobno kot v mlajših letih bodo potrebe nekaterih podobne večinski populaciji, potrebe ostalih 

pa drugačne ter težko zadovoljene s strani večinskih storitev (Bigby, 2008). 

Kljub splošnim vzporednicam s staranjem večinske populacije, se skupina starostnikov z MDR 

srečuje z nekaterimi edinstvenimi izzivi (Bigby, 2004). Spodaj je izpostavljenih nekaj splošnih 

značilnosti, v katerih se razlikujejo od preostale populacije (Bigby 1997, v Bigby, Webber, 

Bowers in McKenzie-Green, 2008; Janicki idr., 2002, v Bigby, Webber, Bowers in McKenzie-

Green, 2008; Haveman, 2004 v Bigby, Webber, Bowers in McKenzie-Green, 2008): 

 slabše zdravje, povečano tveganje za dodatne zdravstvene težave in bolezni, 

 večja odvisnost od formalnih storitev, 

 slabša neformalna podporna mreža, 

 omejene možnosti izbire, 

 omejen dostop do privatnega premoženja. 

 

V nadaljevanju so zbrane nekatere skupne značilnosti starejših oseb z MDR po posameznih 

področjih. 
 

2.2.1 BIOLOŠKO PODROČJE 
Pri osebah z MDR obstaja povečano tveganje za nastanek različnih splošnih in specifičnih 

zdravstvenih težav (Novljan in Jelenc, 2002). Pri starostniki z MDR je prisotna enaka ali višja 

stopnja s starostjo povezanih stanj v primerjavi z večinsko populacijo (Evenhuis, Henderson, 

Beange, Lennox, in Chicoine, 2001). Pri njih se pogosteje pojavljajo motnje delovanja ščitnice, 

cerebrovaskularna obolenja, epilepsija in parkinsova bolezen (Cooper, 1998). V primerjavi z 

mlajšimi vrstniki pa je pogostejša inkontinenca, zmanjšana gibljivost, izguba sluha, artritis, 

hipertenzija, cerebrovaskularna motnja … (Cooper, 1998). 

Slabše zdravstveno stanje je povezano tudi z nezdravim življenjskim slogom (prehrana, 

gibanje) in socialnoekonomskim statusom (Rimmer, 1997). Poleg tega osebe z MDR slabše 

zaznavajo in razumejo lastno zdravstveno stanje (Novljan in Jelenc, 2002). Pri starostnikih z 

MDR je tako prisotna višja stopnja neobravnavanih zdravstvenih težav (Beange, McElduff in 

Baker, 1995). 

2.2.2 PSIHOLOŠKO PODROČJE 

Pri starostnikih z MDR obstaja večje tveganje za nastanek psihiatričnih težav kot pri njihovih 

mlajših vrstnikih in pri večinski populaciji starostnikov (Bigby, 2004). Glede pogostosti in vrste 

motenj v duševnem zdravju raziskave navajajo raznolike rezultate, kar je posledica različnih 

klasifikacij in slabše diagnostike (Novljan in Jelenc, 2002). A. Golob (2009) kot najpogostejši 

navaja anksioznost in depresivnost, pogosto pa naj bi nastopile tudi različne vedenjske težave 

(apatija, labilnost, nizek tolerančni prag ...). Najbolj poznana in raziskana je visoka stopnja 
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demence v sklopu alzheimerjeve bolezni pri osebah z downovim sindromom (Cooper, 1997, v 

Bigby, 2004). 

V grobem lahko rečemo, da so starejše osebe z MDR »skupina preživelih« v njihovi generaciji, 

zato imajo v večini boljše sposobnosti in spretnosti (Bigby, 2005b). Imajo lažje motnje kot 

njihovi mlajši kolegi ter boljše prilagoditvene in uporabne veščine (Moss, 1991, v Bigby, 

2005b). Starostniki z MDR so bolj kompetentni kot kadarkoli prej v življenju (Edgerton, 1994, 

v Bigby, 2005b). Prav tako imajo sposobnosti za nadaljnje učenje (Lifshitz, 1998, v Bigby, 

2005b). Kognitivni upad se kot pri ostalih starostnikih začne po 65. letu. Prej se pojavlja pri 

populaciji oseb z downovim sindromom kot posledica prematurnega staranja in zgodnjega 

začetka alzheimerjeve bolezni. Spremembe spomina, intelektualnih sposobnosti in sposobnosti 

učenja potekajo z različnim tempom in so odvisne od različnih dejavnikov (Bigby, 2004). 

Osebe z MDR se težje usmerjajo v prihodnost, posledično manj razmišljajo o smislu življenja, 

staranju in smrti. Opažajo pa spremembe v okolju, kot so staranje in smrt bližnjih ter lastnem 

počutju, pešanje moči in pogostejše obolevanje. Slednje pri njih sproži strah, negotovost, 

osamljenost, občutek nekoristnosti … (Novljan in Jelenc, 2002). 

 

2.2.3 SOCIALNO PODROČJE 

Starejše osebe z MDR pogosteje živijo v različnih oblikah institucionalnega varstva kot v 

privatnem domu z družinskimi člani ali prijatelji (Emerson idr., 2001). Redkeje so zaposleni ali 

obiskujejo dnevno varstvo kot njihovi mlajši kolegi. Prav tako imajo manj možnosti za 

vključevanje v smiselne prostočasne aktivnosti (Walker, Walker in Ryan, 1996). 

Starostniki z MDR imajo redkeje oblikovano trdno neformalno socialno mrežo. S staranjem se 

zmanjšuje krog njihovih prijateljev, zaupnikov in družinskih članov. Tako imajo več znancev 

kot prijateljev, primanjkuje jim ustreznih zagovornikov (Bigby, 2000). Živijo na robu 

skupnosti, namesto da bi bili aktivni udeleženci (Grant idr., 1995, v Bigby, 2004). 

 

Starostniki z MDR poleg diskriminacije zaradi posebnih potreb izkusijo tudi diskriminacijo 

na podlagi starosti, so torej dvojno diskriminirani (Golob, 2008).V literaturi zasledimo 

naslednje primere starostne diskriminacije oseb z MDR: 

 Redkeje so preseljeni iz institucij kot njihovi mlajši kolegi (Walker in Walker, 1998). 

 Osebje ima do njih nižja pričakovanja na področju razvoja veščin in višjega nivoja 

samostojnosti kot do mlajših oseb (Walker in Walker, 1998). 

 Imajo manj možnosti izbire in priložnosti za aktivno načrtovanje programa kot njihovi 

mlajši kolegi (Moss in Hogg, 1989). 

 

2.3 KONCEPTI ZA ZAGOTAVLJANJE USPEŠNEGA STARANJA OSEB Z 

MDR 
Problematika staranja oseb z MDR je z raziskovalnega vidika relativno nova tema. Pred letom 

1980 se ta tematika ni pojavljala v akademski literaturi, konferencah ali v nacionalnih načrtih 

storitev (Bigby in Haveman, 2010). Od sredine 80-ih let dalje raziskovalci opozarjajo na 

potrebo po razumevanju spremenjenih potreb oseb z MDR, ki nastopijo s staranjem (Bigby, 

2010). 

Iz literature o staranju in/ali MDR je nastalo več teoretičnih okvirjev, ki se trenutno uporabljajo 

kot podlaga za razumevanje, kaj prispeva k zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov 

z MDR. Le-ti so: aktivno staranje (glej poglavje 1.3.4), kvaliteta življenja oseb z MDR, »the 

senses framework«, uspešno staranje oseb z MDR … Njihovi glavni koncepti se relativno 

prekrivajo, kljub razpravi ali bi morali temeljiti na objektivno določenih kriterijih ali 
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subjektivno določenih preferencah oseb s posebnimi potrebami ali njuni kombinaciji. 

Vključujejo optimalno zdravje, pozitivno fizično in emocionalno dobrobit, ohranjanje 

pomembnih medosebnih odnosov, socialno vključenost, sodelovanje v smiselnih dejavnostih, 

ohranjanje spretnosti ter občutek kontrole nad lastnim življenjem (McGhee in Dorsett, 2011). 

2.3.1 KVALITETA ŽIVLJENJA OSEB Z MDR 

Obstajajo raznolike definicije kvalitete življenja glede na različna izhodišča  ali o kakovosti 

govorimo na splošno kot »smislu življenja« ali v kontekstu določene družbe, skupine ljudi 

oziroma posameznika. V vsakdanjem življenju jo razumemo kot pozitivne vrednote: srečo,  

uspeh, bogastvo, zdravje in zadovoljstvo (Bratković in Rozman, 2007). Svetovna zdravstvena 

organizacija (1993, v Bratković in Rozman, 2007) kakovost življenja definira kot individualno 

percepcijo lastne pozicije v življenju v kontekstu kulturnih in vrednostnih sistemov in v odnosu 

do lastnih ciljev, pričakovanj … Kvaliteta življenja zajema tako objektivne aspekte kot so: 

prihodek, zdravstveno stanje, bivališče …, kot tudi subjektivne, ki se nanašajo na osebno 

zadovoljstvo posameznika (Bigby, 2004). 

Kvaliteta življenja oseb z MDR je v osnovi odvisna od enakih oziroma podobnih indikatorjev, 

kot veljajo za večinsko populacijo (Schalock, 1997, v Bratković in Rozman, 2007;; Bratković, 

2005, v Bratković in Rozman, 2007; Bratković in Bilić, 2006, v Bratković in Rozman, 2007; 

Bratković, 2002). 

Indikatorji se uporabljajo za vsa starostna obdobja, v nadaljevanju navajamo osem ključnih 

dimenzij kvalitete življenja s poudarki na aspektih pomembnih za starejše osebe (Schalock in 

Alonso, 2002): 

 fizična dobrobit: telesno zdravje, skrb za zdravje, prehrana, gibanje, mobilnost ter 

odsotnost bolečine in neudobja, 

 emocionalna dobrobit: duševno zdravje, veselje, odsotnost stresa in anksioznost, 

 medosebni odnosi: ohranjanje socialnih odnosov z družino, prijatelji in znanci, moč in 

pomembnost vezi, 

 materialna dobrobit: nastanitev/bivališče, smiselne aktivnosti, prihodek, 

 osebni razvoj: ohranjanje ter razvoj kognitivnega in adaptivnega delovanja, 

 samoodločanje: prepoznavanje osebnih ciljev in želja, kontrola nad lastnim življenjem, 

možnost izbire, 

 socialna inkluzija (družbena vključenost): socialne vloge, aktivnost in sprejetost v 

skupnosti, 

 uveljavljanje pravic: zakonske pravice, zaščita, zagovorništvo, enake možnosti, 

dostopnost, varnost. 

 

Nadgradnja prej omenjenega izhodišča so posebnosti kvalitete življenja oseb z MDR, ki so 

povezane s specifičnimi značilnostmi razvoja, položajem v družbi in interakcijo z okolico 

(Bratković in Rozman, 2007). Raziskovalci kvalitete življenja oseb z MDR so definirali različne 

kriterije: od zadovoljevanja osnovnih človeških potreb do ocene možnosti njihove uresničitve 

v povezavi s pogoji v okolju (Bratković, 2002). Seifert (1995, v Bratković, 2002) je na podlagi 

povezanosti zadovoljevanja individualnih potreb s socialno-ekološkimi pogoji določne socialne 

sredine opredelil šest medsebojno odvisnih razsežnosti kakovosti življenja oseb z MDR: 

 Prva dimenzija analizira kazalce povezane z bivanjem v instituciji ali drugi namestitvi, 

natančneje stopnjo zadovoljenosti osnovnih potreb, občutek zadovoljstva, raven 

komunikacije in socialnih odnosov, samostojnost ter razmerje med odvisnostjo in 

avtonomijo v povezavi z bivalnimi pogoji. 
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 Druga dimenzija zajema materialno strukturo namestitve in okolja, prostorsko 

načrtovanje in opremo ter okoljsko infrastrukturo.  

 Tretja dimenzija vključuje socialno mrežo posameznika (sostanovalci, sorodniki, 

prijatelji, znanci, sosedi…) ter prisotnost podpore strokovnjakov (specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, psihologi, terapevti, negovalci, zdravniki…).  

 Četrta dimenzija se nanaša na aktivno participacijo v družbi preko različnih aktivnosti 

in socialnih stikov, vključno z delom ter prostim časom. 

 Peta dimenzija se ukvarja z vprašanjem sprejetosti posameznika v okolju in 

uresničevanja družbene vloge.  

 Šesta dimenzija se osredotoča na zadovoljstvo zaposlenih, ki neposredno delajo z 

osebami z MDR z vidika delovnih pogojev, modela obravnave, strokovnosti, 

neodvisnosti in sodelovanja, zadovoljstva ter stresa. Našteto neposredno vpliva na 

kakovost življenja oseb z MDR kot uporabnike njihove strokovne podpore. 

 

Omenjene dimenzije delujejo iz središča navzven, od oblikovanja socialnih odnosov znotraj 

institucije, prek materialnih pogojev in ureditve prostora, do socialne mreže ter pogojev izven 

institucij, s končno integracijo ali segregacijo posameznika v skupnosti (Bratković, 2002). 

Doseganje obravnavanega koncepta se tako odvija na različnih ravneh, od družine in prijateljev, 

organizacij in storitev, do zakonodaje, politike, kulture, stališč širše družbe … Njegova načela 

poleg pomembnih indikatorjev kakovostnega staranja, zagotavljajo tudi smernice za praktično 

uporabo (Bigby, 2004). Pripomorejo lahko k občutljivosti pri nudenju pomoči in podpore, 

razvoju programov in strategij za njihovo evalvacijo, razvoju socialne politike … (Keith in 

Schalock, 2000, v Bratković in Rozman, 2007). 

 

2.3.2 »THE SENSES FRAMEWORK« 

»The senses framework« nudi smernice za osebje, ki dela s starostniki z namenom izboljšanja 

oskrbe v praksi. Pojem »sense« je bil izbran zaradi poudarka na subjektivno in zaznavno naravo 

dejavnikov oskrbe tako za starostnike kot tudi za osebje. Študije nakazujejo, da v optimalnih 

okoljih vsi starostniki izkusijo občutek varnosti, kontinuiranosti, pripadnosti, smiselnosti, 

uspeha in pomembnosti (Nolan, Davies in Grant, 2001). Kot glavne rezultate učinkovite 

podpore za starostnike z MDR štejemo občutek pripadnosti, kontinuiranosti in smisla. Lahko 

jih dosežemo v raznolikih oblikah programov in storitev z uporabo naslednjih strateških 

pristopov: zagotavljanjem možnosti izbire, na osebo usmerjenem načrtovanju, ohranjevanjem 

in jačanjem socialnih mrež, spodbujanjem aktivnega sodelovanja v skupnosti, ohranjanjem 

veščin, zagotavljanjem priložnosti za samoizražanje, ohranjanjem zdravja ter spodbujanjem 

zdravega življenjskega sloga (Bigby, 2005b). 

 

 ZA STAROSTNIKE ZA OSEBJE 

OBČUTEK VARNOSTI Pozornost na ključne 

fiziološke in psihološke 

potrebe, kot so občutek 

varnosti ter odsotnost 

nevarnosti, bolečine in 

nelagodja. 

Odsotnost fizične 

nevarnosti, graj in 

nezaupanja, varni pogoji 

zaposlitve, prepoznane 

čustvene zahteve delovnega 

mesta in spodbudno 

delovno okolje.  

OBČUTEK 

KONTINUIRANOSTI  

Priznavanje vrednosti 

osebne biografije, spretna 

Pozitivne izkušnje dela s 

starejšimi osebami v 
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uporaba znanj iz preteklosti 

za kontekstualizacijo 

sedanjosti in prihodnosti. 

začetni fazi kariere, 

izpostavljenost vzornikom 

in primerom dobre prakse. 

OBČUTEK PRIPADNOSTI Priložnosti za sklepanje 

smiselnih odnosov, občutek 

pripadnosti skupnosti ali 

skupini glede na 

posameznikove želje.  

Občutek pripadnosti timu, 

skupnosti gerontoloških 

praktikov in prepoznavanje 

njihovega prispevka. 

OBČUTEK SMISELNOSTI Možnost vključevanja v 

smiselne dejavnosti, 

konstruktivna poraba časa, 

doseganje zastavljenih 

ciljev in občutek izziva v 

udejstvovanju.  

Občutek smiselnosti 

terapevtske smeri in 

prizadevanje za dosego 

zastavljenih ciljev. 

 

OBČUTEK USPEHA Možnosti doseganja 

smiselnih in cenjenih ciljev 

ter občutek zadovoljstva s 

samim seboj.  

Zmožnost zagotavljanja 

ustrezne skrbi in 

zadovoljstvo z lastnim 

prizadevanjem. 

OBČUTEK 

POMEMBNOSTI 

Občutek, da je oseba 

prepoznana in cenjena kot 

vredna, da so njena dejanja 

ter obstoj pomembna. 

Občutek, da je gerontološka 

praksa cenjena in 

pomembna, da je delo ter 

trud osebe ovrednoten. 
Tabela 2: Kategorije »the senses framework« (povzeto po Nolan, Davies in Grant, 2001) 

 

2.3.3 USPEŠNO STARANJE OSEB Z MDR 
Popularne teorije in indikatorji uspešnega staranja so bili razviti za večinsko populacijo in 

posledično posvečajo malo pozornosti populaciji oseb z MDR ali jo celo izključujejo iz 

možnosti uspešnega staranja (LaPlante, 2014). Pogosto ne upoštevajo heterogenosti 

posameznikov, različnih sposobnosti in kontekstov, iz katerih izhajajo, kar pa je ena od 

bistvenih značilnosti oseb z MDR (Reppermund in Trollor, 2016). Janicki (1994) zato uspešno 

staranje definira širše, vključujoč vse osebe, tudi osebe z MDR, kot individualno ohranjanje 

sposobnosti za čim samostojnejše funkcioniranje ter spodbujanje prepričanja, da lahko to vodi 

v bivanje izven institucij, ohranjanje samostojnosti in opravljanje vsakodnevnih aktivnosti ter 

kontinuirano vključenost v izbrane aktivnosti. 

Koncept uspešnega staranja oseb z MDR še ni jasno oblikovan ali podrobno raziskan z 

longitudinalno študijo in primerjavo z ostalo populacijo (LaPlante, 2014; Reppermund in 

Trollor, 2016). Na voljo so različne raziskave obravnavanega področja, nadalje predstavljamo 

izsledke dveh novejših raziskav. 

Reppermund in Trollor (2016) kritično obravnavata model uspešnega staranja avtorjev Rowa 

in Kahna ter predlagata njegove modifikacije na podlagi značilnosti oseb z MDR in izsledkov 

dosedanjih raziskav. Preoblikovan model uporabita kot okvir za oblikovanje strategij za 

izboljšanje zdravja in blagostanja starejših oseb z MDR. Do podobnih ugotovitev je pred njima 

prišel tudi LaPlante (2014), ki je oblikoval ključne indikatorje uspešnega staranja oseb z MDR 

(dobro fizično in mentalno zdravje, zdrav življenjski stil, socialna interakcija in produktivnost, 

zadovoljstvo z življenjem in dostop do kvalitetne zdravstvene oskrbe) in jih je analiziral na 

podlagi podatkov iz različnih raziskav. Ugotovitve je podal v obliki ciljev za doseganje 

uspešnega staranja oseb z MDR. K uspešnemu staranju oseb z MDR lahko pripomorejo: 

 Preventivni programi za zmanjševanje dejavnikov tveganja kot so kajenje, debelost in 

pomanjkanje fizične aktivnosti (LaPlante, 2014; Reppermund in Trollor, 2016). 
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 Prilagojeni programi za promocijo zdravja, ki vključujejo izobraževanja o zdravem 

načinu življenja (gibanje, zdrava prehrana) in praktične aktivnosti (prilagojene športne 

aktivnosti) (LaPlante, 2014; Reppermund in Trollor, 2016). 

 Kakovostna zdravstvena oskrba za spremljanje pogostih zdravstvenih težav ter 

preprečevanje starostnih kroničnih bolezni in sekundarnih težav (LaPlante, 2014; 

Reppermund in Trollor, 2016). 

 Odpravljanje ovir za aktivno vključevanje v različne prostočasne dejavnosti v skupnosti 

(Reppermund in Trollor, 2016). 

 Raziskovanje aplikativnosti kognitivnega treninga za ohranjanje kognitivnih funkcij pri 

starostnikih z MDR (Reppermund in Trollor, 2016). 

 Izobraževanje strokovnjakov in ostalih oseb, ki delajo s to populacijo o pomenu fizične, 

socialne in kognitivne aktivnosti, zdrave prehrane in izogibanja rizičnim faktorjem ter 

spreminjanje njihovih stališč do promocije zdravega načina življenja za starejše osebe 

z MDR (LaPlante, 2014; Reppermund in Trollor, 2016). 

 Dostop do storitev dolgotrajne oskrbe za ohranjanje samostojnosti in možnosti oskrbe 

v skupnosti (LaPlante, 2014). 
 

2.4 SKRB ZA STAROSTNIKE Z MDR  
Večina starostnikov z MDR je odvisna od formalne in neformalne podpore pri opravljanju 

vsakodnevnih opravil (Bigby, 2002). Njihove življenjske izkušnje vplivajo na potrebe, ki 

nastanejo s staranjem, ter tudi na možnosti za formalno in neformalno oskrbo. Pogosto imajo 

omejeno socialno mrežo, saj nimajo lastne družine, njihovi starši so starejši ali pokojni, kar 

zmanjšuje možnosti neformalne podpore. Navadno imajo omejene prihodke ter nimajo 

prihrankov ali premoženja, kar ovira možnosti izbire in dostop do plačljivih storitev (Bigby, 

2004). Veliko oseb z MDR je ob začetku procesa staranja že nameščenih v razpoložljive 

storitve. Tisti, ki živijo doma s starši, pa bodo kmalu potrebovali drugo obliko podpore. Našteti 

faktorji nakazujejo razlike starajočih se oseb z MDR od drugih starostnikov, kar pomeni, da 

bodo lahko nekatere njihove potrebe drugačne, ali pa bo te potrebe treba zadovoljevati na 

drugačen način (Bigby, 2002).  

 

2.4.1 PROGRAMI 
Že nekaj desetletji je fokus storitev za osebe s posebnimi potrebami in starejše osebe 

prilagajanje programov njihovim individualnim potrebam (Baldock in Evers, 1991, v Bigby, 

2004). Oblikovani so bili številni pristopi individualiziranja, na primer individuliziran program, 

vodenje individualnega primera (»case management«), na osebo usmerjeno načrtovanje ... 

Pri oskrbi starostnikov z MDR se postavlja vprašanje ali so zanje potrebni novi oziroma 

specializirani programi ali naj uporabljajo storitve zasnovane za osebe z MDR vseh starosti ali 

storitve za večinsko populacijo starejših oseb. Obstoječe programe lahko združimo v tri 

prevladujoče modele (Bigby, 2005a): 

 Starostna integracija (»age integration«): vključevanje starejših oseb v programe za 

mlajše osebe z MDR, primer je nadaljnja vključenost v VDC. 

 Splošna integracija (»generic integration«): vključevanje starostnikov z MDR v 

storitve za večinsko populacijo, primer je DS. 

 Specializirani programi (»specialist programmes«): razvijanje specializiranih 

dejavnosti za starostnike z MDR, ti zajemajo  dnevne centre namenjene samo tej 

populaciji.  

  



 

 

18 

 

V tabeli navajamo pregled prednosti in pomanjkljivosti posameznega modela (Bigby, 2004). 

 PREDNOSTI  POMANJKLJIVOSTI  

STAROSTNA 

INTEGRACIJA  
 manj sprememb,  

 bolj raznolike socialne, 

izkušnje, zaradi raznolike 

starosti uporabnikov, 

 zmanjševanje etiketiranja 

(Seltzer, 1988; Walker in 

Walker, 1998). 

 aktivnosti niso primerne za 

starostnike in niso prilagojene 

njihovim spremenjenim 

potrebam, 

 pomanjkanje družbe vrstnikov 

s podobnimi zmožnostmi in 

interesi (Bigby idr., 2004; 

Seltzer, 1988). 

SPLOŠNA 

INTEGRACIJA  
 starosti primerne aktivnosti, 

 večji nabor dejavnosti in 

možnost izbire, 

 priložnosti za nova 

poznanstva, prijateljstva, 

 spodbujanje povezovanja s 

skupnostjo (Robertson idr., 

1996; Seltzer, 1988). 

 vsebine programov niso 

prilagojene njihovim 

intelektualnim sposobnostim, 

 pomanjkljivo razumevanje s 

strani osebja, 

 niso vedno na voljo oziroma 

dostopni (Bigby idr., 2004; 

Lepore in Janicki, 1997; 

Seltzer, 1988; Walker in 

Walker, 1998; Wolfensberger, 

1985). 

SPECIALIZIRANI 

PROGRAMI 
 osebje specializirano s 

področja staranja in 

posebnih potreb, 

 manj pritiska za 

pridobivanje veščin, 

 spodbujanje medosebnih 

odnosov, ki temeljijo na 

starosti in vseživljenjskih 

spretnosti (Seltzer, 1988). 

 možnost izolacije in 

segregacije od mladih ljudi z 

MDR ter starostnikov v 

skupnosti, 

 prekinitev prijateljstev,  

 manjša možnost izbire 

 nižja pričakovanja (Moss, 

1993; Seltzer, 1988). 

Tabela 3: Prednosti in pomanjkljivosti programov (povzeto po Bigby, 2004) 

 

C. Bigby (2005a) je v raziskavi primerjala različne programe vseh treh modelov v Avstraliji. 

Vsi programi so ne glede na model imeli podobne cilje, vendar nobeden ni izstopal kot zgleden. 

Programi so dajali več poudarka na možnost izbire, socialno mrežo in participacijo kot na 

ohranjanje veščin, samoizražanje ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

Avtorica kot glavne kriterije za učinkovito podporo za starostnike z MDR, ki združujejo cilje, 

namene in značilnosti programov izpostavi (Bigby, 2004): 

 zagotavljanje možnosti izbire in individualizirano načrtovanje, 

 ohranjanje in ojačevanje socialnih mrež, 

 spodbujanje aktivne participacije v skupnosti, 

 ohranjanje veščin, 

 možnosti za samoizražanje in ustvarjalnost, 

 spodbujanje zdravja in zdravega življenjskega sloga. 

 

C. Bigby (2004) povzema, da so najpogosteje navedene naslednje potrebne značilnosti 

programov: 

 široka izbira aktivnosti, 
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 razpoložljivost ter izbira inkluzivnih in segregacijskih aktivnosti, ki so primerne glede 

na posebne potrebe in starost, 

 načrtovan in individualiziran pristop, 

 fleksibilne in primerne zahteve, 

 fleksibilen časovni okvir, 

 uporaba terapevtskih intervencij. 

 

 

2.4.2 SKRB ZA STAROSTNIKE, KI ŽIVIJO IZVEN INSTITUCIJ 
»Ageing in place« se v splošnem nanaša na priložnosti, da osebe ostanejo na svojih domovih 

ne glede na naraščajoče potrebe (Chappell, 2001). Ljudem omogoča, da ostanejo v znanem 

okolju, blizu družine in prijateljev, obdržijo osebne predmete in se izognejo institucionalizaciji 

(Bigby, 2004; Chappell, 2001). 

Tuji avtorji opozarjajo, da je ta oblika problematična za depriviligirane manjšine, ki imajo slabe 

oziroma nestabilne pogoje bivanja ali visoke potrebe (Chappell, 2001). Tudi osebe z MDR so 

ena od skupin, pri kateri je aplikacija teh politik kompleksna. Problematika se nanaša na 

posedovanje bivališča, pomanjkanje možnosti izbire ter kontrole v povezavi z bivanjem 

oziroma namestitvijo in oskrbo, neprilagojenost slednjih njihovim potrebam, razkorak med 

sistemom skrbi za osebe s posebnimi potrebami in starejše osebe (Bigby, 2010). 

»Kot velja za vsakega človeka srednjih let, ki šele vstopa v tretje življenjsko obdobje, velja tudi 

za osebe z motnjami v duševnem razvoju, da se morajo na starost pripraviti« (Ramovš, 2003, 

str. 50). V svetu približno tretjina odraslih oseb z MDR živi s skrbniki starejšimi od 60 let, 

večinoma so to starši, redkeje sorojenci (Department of Health, 2001; Foundation for People 

with Learning Disabilities, 2003; Magrill, 2005). Pri tem je potrebno poudariti, da je številka 

najverjetneje še večja, saj ne poznamo točnega števila oseb, ki živijo doma izven državnih 

storitev (Department of Health, 2001; McConkey, Slevin in Barr, 2004; Barron, McConkey in 

Mulvany, 2006). 

Veliko oseb z MDR danes živi dlje kot njihovi starši. Kljub temu starši ali drugi skrbniki zanje 

pogosto skrbijo tudi, ko se oboji postarajo. Obstajajo tudi primeri vzajemne skrbi, ki vključujejo 

tako praktične aktivnosti kot čustveno podporo (Ryan, Taggart, Truesdale-Kennedy in Slevin, 

2014). Svetovna zdravstvena organizacija je prepoznala starejše osebe z MDR in njihove 

starajoče se skrbnike kot ranljivo skupino, ki se spopada s posledicami staranja ter pri tem 

vzajemno skrbi drug za drugega (Evenhuis, Henderson, Beange, Lennox in Chicoine, 2000). 

Raziskovalci ugotavljajo, da si večina starejših oseb z MDR želi še naprej živeti doma skupaj s 

starši (McConkey, 2004). Poleg tega si tudi starajoči se skrbniki želijo nadaljevati s skrbjo za 

sina/hči z MDR (Foundation for People with Learning Disabilities, 2003; McConkey, 2005). 

Vseeno pa izražajo strahove, kaj se bo zgodilo z njihovim sinom/hčerjo, kar lahko razumemo 

kot posledico pomanjkanja načrtovanja prihodnosti (Bowey in McGlaughlin, 2005; Black in 

McKendrick, 2010). 

Tudi druge raziskave kažejo na pomanjkanje dolgoročnega načrtovanja. Veliko družin ne ve, 

kdo bo zagotovil oskrbo, ko sami ne bodo več zmogli (Bigby, 2000). Ključnega pomena je tako 

načrtovanje prihodnosti že pred samimi starostnimi spremembami pri osebi z MDR in njegovih 

starših (McConkey, Mulvany in Barron, 2006). Raziskovalci so ugotovili, da je specifična 

intervencija pomagala družinam v procesu načrtovanja. Polovica družin je v plan vključila 

institucionalno oskrbo, druga polovica pa ostale družinske člane (McConkey, Mulvany in 

Barron, 2006; Heller in Caldwell, 2006). C. Bigby (2000) opozarja na nevarnost rigidnih planov 

za prihodnost, ki ne vzamejo v obzir možnih sprememb skozi čas, zato predlaga določitev 

ključne osebe, ki nadzira blagostanje osebe z MDR. 
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2.4.3 UPOKOJITEV ALI PRILAGAJANJE PROGRAMOV?  
Študije kažejo, da starejše osebe z MDR cenijo kontinuirano aktivno vključenost v njihovo 

okolje. Prav tako izražajo željo po nadaljnjem delu in učenju ter sodelovanju v več prostočasnih 

dejavnostih, predvsem si želijo strukturiranih aktivnostih (Ashman, Suttie in Bramley, 1995). 

Starejše osebe z MDR, ki delajo, redko izražajo željo po upokojitvi ter so zaskrbljene zaradi 

možnosti socialne izključenosti po zaključku dela (Ashman, Suttie in Bramley, 1995). 

Vprašanja upokojitve in njihove pomembnosti za osebe z MDR, ki so večinoma obiskovale 

dnevne centre, so še vedno predmet debate (Bigby, 2004). Nekateri avtorji menijo, da je 

upokojitev za starostnike z MDR irelevantna ter predstavlja izključitev iz programov in 

strokovne podpore, kar lahko vodi v socialno izključenost in nazadovanje. Nasprotno pa ostali 

zagovarjajo, da morajo imeti enake pravice do upokojitve in posledično bolj sproščenega 

življenjskega stila kot večinska populacija starostnikov (Ashman, Suttie in Bramley, 1995). Pri 

tem se zopet postavlja vprašanje o uporabi starostne meje za upokojevanje ali bolj fleksibilne 

alternative. Slednje lahko dosežemo v programih, ki temeljijo na osebo usmerjenem 

načrtovanju, ki omogočajo fleksibilno spreminjanje starostne meje glede na potrebe 

posameznika. V prid fleksibilni starostni meji govori tudi stališče, da določena starost ni 

zadostna podlaga za upokojitev oziroma spreminjanje življenjskega stila neke osebe (Bigby, 

2005a).  

Potreba starejših oseb z MDR po upokojitvi iz dnevnega centra ali po bistveni spremembi 

obstoječega programa oziroma storitve je pogosto utemeljena na podlagi spreminjajočih se 

potreb starajočih (Bigby, 2004). Nasprotno bi lahko trdili, da bi morali obstoječi programi 

zagotavljati fleksibilnost ne glede na starost, saj naj bi izhajali iz individualnih potreb 

posameznika na podlagi individualiziranega programa (DH, 1997, v Bigby, 2004). Pogoste so 

domneve, da je staranje samo po sebi zadosten razlog za uvajanje sprememb v posameznikov 

življenjski stil (Gatter, 1996, v Bigby, 2004). 

Ključno vprašanje je torej, ali je potrebna upokojitev starejših oseb z MDR ali zadošča večja 

fleksibilnost in prilagoditev obstoječih programov (Bigby, 2001). Enoznačnega odgovora na to 

vprašanje ni – pri prvem je zagotovo potrebno najprej vedeti, kaj upokojitvi sledi, drugo pa je 

odvisno od narave programa in možnosti prilagajanja tega spreminjajočim se potrebam. Po 

mnenju C. Bigby (2004) je sistem upokojevanja manj primeren za osebe z MDR, ki so 

vključene v dnevne storitve daljše obdobje (že od mlajših let), ker želijo ostati aktivne in 

vključene. Za te osebe je pomembnejša kontinuirana podpora, ki je prilagojena 

posameznikovim spreminjajočim se potrebam kot tranzicija v drugačno vrsto programa. 

Adaptacija programov pa ni nujno najprimernejša rešitev za osebe z MDR, ki so zaposlene ali 

so živele izven sistema (Bigby, 2004). 

 

2.4.4 USPOSOBLJENOST KADRA 

V literaturi zasledimo argumente, da programi za mlajše osebe z MDR in njihovo osebje, ne 

posedujejo niti sredstev niti sposobnosti, da bi se odzvali na potrebe starejših. V tem stališču je 

implicitna potreba tako po strokovnem znanju o staranju kot po storitvah, ki bi zagotovile 

ustrezne programe za starejše osebe z MDR (Department of Health, 1997, v Bigby, 2005b; 

Department of Human Services, 1999, v Bigby, 2005b). 

Strokovnjaki v zdravstveni in socialni oskrbi imajo malo znanj in zavedanja o kompleksnosti 

zdravstvenih ter socialnih potreb starejših oseb z MDR. Da bi lahko zagotavljali personalizirano 

oskrbo potrebujejo znanja o specifičnih potrebah staranja in starostnikov z MDR (AGID 

project, 2018).  

V sklopu »The AGID project« so zato razvili izobraževalno platformo v e-formatu o staranju 

in MDR. Glavni cilj projekta je zagotavljanje kvalitetnih storitev starajočim se ljudem z MDR 

in posledično izboljšati kvaliteto njihovega življenja. Mednarodni konzorcij je oblikoval 

kakovostno izobraževanje zaposlenih in strokovnjakov, ki delajo z starostniki z MDR v petih 
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jezikih. Vsebine izobraževanj so prosto dostopne na spletu. Zajemajo naslednje teme: proces 

staranja, na osebo usmerjeno načrtovanje, socialno omrežje in komunikacija starejše osebe z 

MDR, kontrola čustev pri delu s starostniki z MDR, patologija v staranju oseb z MDR in nega 

(AGID project, 2018). 

 

2.5 SKRB ZA STAROSTNIKE Z MDR V SLOVENIJI 

A. Golob (2009) zapiše, da se ustrezna skrb začne s spoznanjem, da se je življenjska doba oseb 

z MDR bistveno podaljšala in se še podaljšuje – to bi moralo predstavljati izhodišče za 

načrtovanje nadaljnje družbene pomoči.  

2.5.1 STANJE PRI NAS 
V Sloveniji ne razpolagamo z natančnim podatkom o številu oseb z MDR, posledično nimamo 

popolnih podatkov o številčnosti populacije starejših oseb z MDR. 

Po podatkih MDDSZ (2011, v Nagode, Bužan, Reberšak, Česen in Kobal Tomc, 2011) je imelo 

konec leta 2010 7620 odraslih oseb status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 

telesno prizadetih oseb (v nadaljevanju ZDVDTP), kamor spadajo osebe z zmerno, težjo in 

težko motnjo ter osebe s gibalno oviranostjo (o številu oseb z lažjo MDR ni natančnega 

podatka). Dobra četrtina (27,4 %) vseh odraslih s statusom invalida po ZDVDTP je vključena 

v dnevno obravnavo v VDC, dobra tretjina (33,9 %) pa v eno izmed socialnovarstvenih 

institucij (CUDV, PSVZ ali DS). V eno izmed drugih oblik varstva (na primer pomoč na domu) 

je vključenih 6,6 %, 6,4 % je uveljavilo pravico do družinskega pomočnika, 1,5 % pa jih živi v 

drugi družini. 

 

 
Število 

vključenih 

Odstotek od 

vključenih 

Odstotek od vseh s 

statusom 

VDC (dnevna obravnava) 2088 40,7 27,4 

VDC (dnevna obravnava 

in bivanje) 
887 17,3 11,6 

CUDV 556 10,8 7,3 

PSVZ 769 15,0 10,1 

DS 377 7,4 4,9 

Druga družina 118 2,3 1,5 

Druga oblika varstva 337 6,6 4,4 

Skupaj 5132 100,00 67,3 
Tabela 4: Število oseb s statusom invalida po ZDVDTP glede na vključenost v storitve na dan 31.12.2010 (MDDSZ, 2011, v 

Nagode idr., 2011) 

Statistični urad RS razpolaga s podatki o številu oseb z MDR, ki so uporabniki storitev VDC-

jev. Na voljo so tudi podatki glede na starostno in spolno strukturo ter podatki o bivalnem 

okolju, najnovejši iz leta 2013. 

Starostna struktura oseb vključenih v VDC se spreminja, najbolj se zmanjšuje število mlajših 

oseb do 25 let1 (Nagode, Jakob, Smolej, Tiberna in Kobal, 2008). Poleg tega postaja populacija 

v VDC-jih vse starejša, od leta 2003 do leta 2013, se je število oseb starejših od 56 let povečalo 

za 223. Leta 2013 so tako predstavljali že 8,4 % vseh uporabnikov storitev VDC-jev (Statistični 

urad Republike Slovenije, b.d.). 

  

                                                 
1 Podaljšanje šolanja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja do 26. leta. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15-17 let 2 1 0 2 1 1 2 2 5 5 0 

18-25 let 649 610 605 491 456 390 407 373 339 274 221 

26-35 let 978 1039 1099 1064 1058 1257 1213 1196 1216 1166 1123 

36-45 let 527 579 610 639 677 821 847 881 962 982 1034 

46-55 let 260 272 309 295 305 392 385 429 454 519 548 

56 let ali 

več 

47 56 72 96 124 155 184 196 222 254 270 

Skupaj 2463 2557 2695 2587 2621 3016 5047 3038 3199 3200 3196 
Tabela 5: Število uporabnikov v VDC po starosti (Statistični urad Republike Slovenije, b.d.) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Moški 43 54 78 91 98 111 132 144 

Ženske 53 70 77 93 98 111 122 126 
Tabela 6: Število uporabnikov VDC starejših od 56 let po spolu (Statistični urad Republike Slovenije, b.d.) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Doma s starši 1658 1663 1836 1877 1862 1927 1899 1880 

S sorodniki oziroma z 

zakonitimi zastopniki 

121 114 142 139 150 158 154 173 

V drugi družini 41 37 39 37 36 38 35 36 

V zasebnem varstvu 4 2 0 0 8 0 0 0 

V domu za starejše oziroma v 

posebnih socialnovarstvenih 

zavodih 

121 116 129 131 109 115 183 187 

V stanovanjski skupini v 

zavodu 

323 314 404 356 353 368 304 341 

V stanovanjski skupini v 

dislocirani enoti zavoda 

208 236 261 267 313 362 363 371 

V samostojni bivalni skupini 61 83 134 146 159 148 179 130 

Živijo sami, z občasno pomočjo 50 56 71 85 87 82 83 78 

Skupaj 2587 2621 3016 3038 3077 3198 3200 3196 

Tabela 7: Število uporabnikov VDC glede na bivalno okolje (Statistični urad Republike Slovenije, b.d.) 

Statistični urad RS razpolaga še s podatki o številu oseb z MDR, ki so vključeni v PSVZ-je. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

50-59 let 590 618 622 621 606 600 589 578 

60-64 let 230 252 254 302 331 335 360 367 

65-69 let 252 254 247 247 239 220 229 227 

70-74 let 247 202 178 178 189 197 201 203 

75-79 let 232 208 193 199 180 141 106 111 

80 let ali več 440 405 392 396 417 273 163 160 

Tabela 8: Število uporabnikov po starosti v PSVZ-jih (Statistični urad Republike Slovenije, b.d.)  
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dolgotrajne težave v 

duševnem razvoju 

925 957 896 878 976 1008 724 839 

Zmerne MDR 230 216 123 189 204 183 166 172 

Težje MDR 147 129 114 99 133 101 86 115 

Težke MDR 121 92 79 95 96 100 64 73 

Več motenj 926 973 981 954 964 857 1043 901 

Gibalna ali senzorna 

oviranost 

142 137 187 213 117 78 80 70 

Drugo 99 27 98 72 21 10 8 8 

Skupaj 2590 2531 2478 2500 2511 2337 2171 2178 

Opombe:  

Več motenj: Sem sodijo oskrbovanci z MDR ter hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi, senzornimi 

oviranostmi in poškodbami glave. 

Drugo: Sem sodijo oskrbovanci, ki imajo le somatske bolezni in niso uvrščeni v nobeno od naštetih skupin. 
Tabela 9: Število uporabnikov po vrsti/stopnji motnje v PSVZ-jih (Statistični urad Republike Slovenije, b.d.) 

Podatki o številu oseb z MDR vključenih v DS-je nismo zasledili. 

 

2.5.2 STORITVE 
 V Sloveniji nimamo posebnih storitev za starejše osebe z MDR, te so vključene v storitve za 

odrasle osebe z MDR ali v storitve za starostnike. 

2.5.2.1 INSTITUCIONALNO VARSTVO 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave, ki nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo 

doma ali lastne družine, ki se izvaja v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki. 

Storitev je med drugim namenjena tudi populaciji odraslih oseb z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju ter obsega: 

 Osnovno oskrbo: bivanje, prehrano, prevoz in tehnično oskrbo. 

 Socialno oskrbo, ki zajema vsebine socialne preventive, terapije in vodenja 

uporabnikov. Za odrasle osebe z MDR vključuje naloge varstva (osebna higiena, dnevne 

aktivnosti) in posebne oblike varstva (ohranjanje in razvoj samostojnosti, socialni 

odnosi, delovna okupacija, terapija, aktivno preživljanje prostega časa, reševanje 

osebnih stisk). 

Izvajalci storitve so: VDC-ji, DS-ji, PSVZ-ji, CUDV-ji ter nadomestne oblike bivanja in oskrbe 

(Institucionalno varstvo, b.d.). 

Storitev institucionalnega varstva odraslih oseb z MDR je na razpolago v različnih oblikah: 16-

urno varstvo, 24-urno varstvo in dnevno varstvo (do 10 ur). Uporabniki lahko bivajo v zavodski 

obliki, bivalnih enotah ali stanovanjskih skupinah. V storitev institucionalnega varstva odraslih 

oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju je bilo leta 2016 vključenih 1.497 

uporabnikov, v 16-urno varstvo 935 in v celodnevno varstvo 562 uporabnikov (Storitve v VDC-

jih, b.d.). 

 

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, ki daje 

odraslim osebam z MDR možnost aktivnega vključevanja v delovno okolje in družbeno 

življenje, ter opravljanje njihovim zmožnostim prilagojenega dela. Namenjena je odraslim 

osebam z lažjo, zmerno ali težjo MDR (Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

b.d.). Storitev zajema namestitev, prehrano, tehnično oskrbo, prevoze in tudi socialno oskrbo 
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(delovno terapevtske, psihološke in svetovalne obravnave). V celoti je financirana iz proračuna 

Republike Slovenije, v letu 2016 je MDDSZEM namenilo okvirno 28 milijonov evrov ali 

povprečno 35,39 evrov na dan na uporabnika. Izvajalci storitve so VDC-ji, skupaj 34 – od tega 

23 javnih zavodov in 11 koncesionarjev (Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji, b.d.). Seznam vseh je dostopen na: 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/vdcji/. 

V storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je bilo v letu 2016 vključenih 

3.369 uporabnikov (Storitve v VDC-jih, b.d.). 

 

Mobilna pomoč je oblika pomoči na domu, ki osebam z motnjami v duševnem in telesnem 

razvoju zagotavlja strokovno obravnava na domu. Obsega korekcijo motenj ter svetovalno in 

terapevtsko delo, predvsem specialno pedagoško, socialno in psihološko obravnavo ter 

zaposlitev. Storitev se prilagaja glede na potrebe posameznika, usmerjena pa je tudi na njihove 

svojce. Do mobilne pomoči so upravičeni otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo 

ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, pri katerih se z njo nadomešča storitev 

vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo ter se pričakuje 

ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti (Pomoč družini, b.d.). 

Seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani Inštituta RS za socialno varstvo: 

http://www.irssv.si/index.php/pomoc-na-domu.  

 

Institut družinskega pomočnika predstavlja obliko družbene skrbi za invalidne osebe v 

domačem okolju. Upravičenec do institucionalnega varstva lahko namesto celodnevnega 

varstva izbere pravico do družinskega pomočnika. Mednje sodijo osebe s težko MDR in osebe 

s težko gibalno oviranostjo. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče 

oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe. Naloge družinskega pomočnika so osebna 

oskrba, zdravstvena oskrba, socialna oskrba in organiziranje prostočasnih aktivnosti ter 

gospodinjska pomoč (Družinski pomočnik, b.d.). 

 

2.5.3 OBRAVNAVA PROBLEMATIKE STAROSTNIKOV Z MDR V 

SLOVENSKEM PROSTORU 

Kot že navedeno v Sloveniji na nacionalni ravni nimamo razvitih storitev za starostnike z MDR 

oziroma smernic, kako tem osebam prilagajati obstoječe storitve. S problematiko se v praksi 

soočajo različno, v nadaljevanju navajamo nekaj primerov. 

V VDC Tolmin prepoznavajo tematiko staranja oseb z MDR kot zelo aktualno (Poročilo o delu 

za leto 2012, 2013): »Prav tematika staranje in starost naših uporabnikov je zelo aktualna in 

zelo tukaj. Vsak dan znova se spopadamo z novimi težavami, ki jih prinaša starost. Vidno je, 

kako starostne težave prej prizadevajo osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju kot 

osebe z značilnim razvojem. Tudi strokovni kader še ni dovolj usposobljen za ravnanje s 

starostniki in za obvladovanje starostnih težav. Prav zato smo v zavodu precej izobraževanj 

namenili tematiki staranja, saj smo bili tako lahko res vsi zaposleni slušatelji predavanj. Skupna 

ugotovitev oz. poglavitna vizija zavoda je, da je potrebno starostnikom zagotoviti diferenciran 

program dela v prostorih, ki so čim lažje obvladljivi, torej brez arhitektonskih ovir, stopnišč 

ipd.« (str. 5) Oblikovali so tudi skupino za starostnike (Tulipan), ki se srečuje enkrat tedensko. 

Izvedli so izobraževanje delavcev z naslovom Starost in staranje oseb z motnjo v duševnem 

razvoju, izvajalka je bila mag. Alenka Golob (Poročilo o delu za 2012, 2013).  

V CUDV Matevža Langusa Radovljica so ustanovili Projektno skupino za starostnike s 

posebnimi potrebami, kamor so vključene osebe starejše od 55 let. Stanovalci dve uri dnevno 

opravljajo lažja dela v VDC-ju, nato pa sodelujejo v različnih dejavnostih prilagojenih njihovi 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/vdcji/
http://www.irssv.si/index.php/pomoc-na-domu
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starosti in željam (Pfeiffer, 2015). Osnovali so tudi idejo za bivalno enoto za starostnike z MDR 

ter oskrbo na domu za starostnike s posebnimi potrebami. »V skladu s sodobnimi smernicami 

deinstitucionalizacije razmišljamo o bivalni enoti oziroma o več manjših bivalnih enotah za 

starejše s posebnimi potrebami. Obenem pa si želimo, da se naš projekt razvije v tak progam, 

ki bo lahko zagotavljal podporo tudi tistim, ki živijo doma. Od klasičnega doma za starejše bi 

se razlikovala oblika skrbi za starejše, saj je pristop dela drugačen in bolj individualno 

načrtovan. Zaposleni bi se v posamezno bivalno enoto vključevali glede na psihično in fizično 

stanje stanovalcev, ki bi čim bolj ohranjali samostojnost, spodbujali bi medsebojno pomoč in 

dopolnjevanje stanovalcev med seboj, v slogu »pomoč za pomoč«, družabništvo glede na 

življenjski slog in podobno. S pomočjo MDDSZEM računamo, da bomo za take programe 

lahko pridobili tudi evropske finančne vire« (Pfeiffer, 2015). 

Direktorji VDC-jev so v raziskavi Analiza delovanja varstveno delovnih centrov med 

problematičnimi področji delovanja navajali spremembe v populaciji (staranje in več težav v 

duševnem zdravju), ki zahtevajo nove, prilagojene storitve in programe v VDC-jih (Nagode 

idr., 2008). Še več jih je izpostavilo pomanjkanje kadra: »V primeru, da navedene manjkajoče 

profile razdelimo na področja varstva, vodenja, zaposlitve in osnovne oskrbe, se izkaže, da po 

mnenju vodstva VDC-jev primanjkuje največ dodatnega kadra na področju varstva, manj na 

področju vodenja in zaposlovanja ter nekaj kadra za osnovno oskrbo in poslovodenje. Med 

kadrom za storitev varstva se največkrat potrebuje več varuhov negovalcev, bolniških 

strežnikov in gospodinj (74 % vseh VDC) ter medicinskih tehnikov/sester (59 % vseh VDC). 

Veliko VDC-jev (41  % vseh VDC) bi želelo več pedagogov (specialnih, socialnih in 

rehabilitacijskih) ter defektologov, dobra četrtina (26 % vseh VDC) pa več fizioterapevtov in 

logopedov.« (Nagode idr., 2008, str. 24) 

V tabelah so predstavljeni podatki o število zaposlenih v VDC-jih po posameznih kategorijah, 

zadnji podatki so iz leta 2013. Takrat je bilo v vseh skupaj zaposlenih 61 specialnih pedagogov, 

torej povprečno manj kot 2 na institucijo (če vzamemo podatek o trenutnem številu VDC-jev v 

Sloveniji). 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zaposleno osebje na področju 

socialnega varstva 
728 757 893 872 920 939 907 829 

Zaposleno osebje na področju 

zdravstvenega varstva 
105 114 92 66 75 41 61 82 

Zaposleno osebje na področju 

zaposlovanja 
81 66 93 74 78 53 68 72 

Skupaj 914 937 1078 1012 1073 1033 1036 983 

Tabela 10: Število zaposlenih v VDC-jih po področjih (Statistični urad Republike Slovenije, b.d.) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Programi varstva - medicinske 

sestre 
25 20 18 7 10 20 14 16 

Programi varstva - bolniški 

strežniki 
24 23 32 6 11 18 19 12 

Programi varstva - varuhi 136 156 204 220 244 240 239 211 

Programi varstva - oskrbniki 3 6 17 16 8 13 13 26 

Programi varstva - specialni 

pedagogi 
69 72 71 65 71 63 74 61 
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Programi vodenja - socialni 

delavci 
45 46 58 54 51 63 64 60 

Programi vodenja - psihologi 7 8 12 13 13 15 9 9 

Programi vodenja - učitelji 11 8 5 6 4 3 4 3 

Programi vodenja - delovni 

terapevti 
21 27 24 23 33 27 28 17 

Programi zaposlitve - tehnologi 14 14 26 12 14 15 17 13 

Programi zaposlitve - delovni 

inštruktorji 
210 208 225 252 255 280 254 249 

Tabela 11: Število zaposlenih v VDC-jih po programih (Statistični urad Republike Slovenije, b.d.) 

V slovenskem prostoru ne moremo govoriti o »upokojevanju« oseb z MDR v formalnem 

pomenu, ampak kdaj naj prenehajo z delom v VDC-jih (Roželj idr., 2013, v Špendal, 2014). 

Zakonodaja ne opredeljuje »upokojitve« oseb z MDR oziroma starosti, do katere naj bi bili 

vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Presoja je prepuščena 

stroki glede na zmožnosti in želje vsakega posameznika (Špendal, 2014). 

 

S. Špendal (2014) v svoji doktorski disertaciji Dejavniki, ki vplivajo na spremembe in 

oblikovanje modela za delo s starejšimi ljudmi s posebnimi potrebami v varstveno-delovnih 

centrih omogoča vpogled v problematiko skrbi za starostnike z MDR v slovenskih VDC-jih. 

Gre za prvo tako raziskavo pri nas (in v tujini), ki prispeva k prepoznavanju gradnikov in 

oblikovanju sodobnega modela dela z osebami z MDR starejšimi od 50 let, glede na njihove 

možnosti in pravico izbire storitev ter lastnega načina kakovostnega preživljanja starosti.  

Avtorica ugotavlja, da je tematika dela s populacijo starejših oseb z MDR v slovenskih VDC-

jih zelo aktualna. Ti prepoznavajo celovitejše spremembe glede organiziranosti vsakodnevnega 

življenja te populacije. »VDC-ji družbeno-sistemskih rešitev, pod katerimi prepoznamo 

zakonodajne, finančne, sistemske in prostorske, ne prepoznavajo v enaki meri, kljub temu pa 

so eden poglavitnejših vzrokov pri uresničevanju večje izbire in dostopnosti storitev za te osebe. 

Ne gre za to, da slovenski VDC-ji tega ne omogočajo, gre za sistemsko oz. prostorsko 

nedostopnost ob iznajdljivosti vodstva, ki ob trenutni kadrovski strukturi in številu izvaja 

uporabnikom individualizirane storitve.« (Špendal, 2014, str. 156 in 157) Drugačna skrb 

pogosto ostaja nerealizirana zaradi prostorskih, kadrovskih, sistemskih in finančnih ovir ter 

pomanjkanja strokovnega znanja. Raziskava potrjuje tudi nekatere ugotovitve drugih avtorjev 

(Bigby, Golob, idr.) o pomembnosti usmerjenosti v individualne potrebe populacije, 

postopnega prehoda iz zaposlitvenih dejavnosti na druge aktivnosti glede na njihove želje, 

načrtovanja storitev ter prostega časa zanje. Prav tako potrjuje teoretične ugotovitve, ki 

poudarjajo pomanjkljivosti strokovne usposobljenosti kadra na področju zdravstvenega in 

socialnega varstva starejših oseb. Raziskava predstavlja podlago za prestrukturiranje 

organizacijskih oblik VDC-jev, ki pa zahteva redefiniranje slovenske zakonodaje na tem 

področju, ki mora dobiti jasno podlago in biti izvedena.  Avtorica meni, da je v prihodnje 

potrebno še nadaljnjo raziskovanje tega področja pri nas, v katerega je potrebno vključiti tudi 

predloge in mnenja uporabnikov ter svojcev (Špendal, 2014). 

Spodaj povzemamo podrobnejše ugotovitve empiričnega dela doktorske dizertacije. 

V VDC-jih vključenih v raziskavo je v povprečju 7,6 % uporabnikov starejših od 50 let, 

povprečno 4,4 % v starosti od 50 do 55 let in 3,4 % v starosti nad 55 let. V posamezen VDC je 

najpogosteje vključenih do 5 uporabnikov starejših od 50 let (54 %), sledijo VDC-ji, ki nimajo 

nobenega uporabnika take starosti (22 %), manj je VDC-jev z 6 do 10 uporabniki (16 %) ter 
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več kot 10 uporabniki nad 50 let (8 %). Večina uporabnikov v raziskavi biva doma s starši 

oziroma sorodniki (63 %) ali v institucionalnem varstvu (57 %). Avtorica je ugotovila, da se s 

starostjo viša delež uporabnikov, ki so nameščeni v storitev institucionalnega varstva (Špendal, 

2014). 

V sklopu raziskovanja položaja uporabnika z vidika zdravstvenih, delovnih in vedenjskih 

sprememb ugotovitve avtorice kažejo, da se anketiranci v veliki meri strinjajo, da se delovne 

sposobnosti uporabnikov slabšajo. Po prenehanju obiskovanja storitve vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji niso vključeni v nobeno organizacijsko obliko, čeprav bi 

potrebovali drugačne metode dela, večjo izbiro aktivnosti ter več možnosti za pogovor s 

strokovnimi delavci. Izrazili pa so nizko strinjanje s trditvijo, da je dobro poskrbljeno za prosti 

čas starejših uporabnikov. V sklopu trditev o sistemski ureditvi položaja starejših oseb z MDR, 

je prisotna višja stopnja strinjanja glede individualne obravnave uporabnikov (postopno 

načrtovanje prehoda iz VDC-ja in izhajanje iz individualnega programa, spremembe v 

organizaciji dela, prilagoditev programov potrebam starostnikom) kot pri sistemskih 

spremembah (pomanjkanje strokovnega kadra, neustreznost zakonodaje). Glede ureditve 

položaja in vključenosti v programe polovica anketirancev prepoznava potrebo po zakonsko 

določeni starosti za upokojitev (32 % ne vidi potrebe, 18 % ne ve), skoraj enoznačno (94 %) pa 

prepoznavajo pomembnost izhajanja iz individualnih potreb pri premestitvi v druge programe. 

Njihovi predlogi glede ureditve položaja starejših uporabnikov se večinoma nanašajo na 

organizacijo ločenih skupin za starostnike znotraj VDC-ja ali bivalne enote za starostnike. 

Nekaj anketirancev meni, da ločene skupine niso potrebne in je potrebno zgolj upoštevati 

individualne potrebe posameznika ne glede na njegovo starost. Kot predlog navajajo 

prilagoditve obstoječega programa brez potrebe po premestitvi. En anketiranec predlaga 

kombinacijo zakonske določene starosti in upoštevanja individualnih potreb posameznika, spet 

drugi  predlaga avtomatično premestitev v DS ob dopolnitvi 65. leta starosti. 

Kot metode in oblike dela s starejšimi uporabniki anketiranci najpogosteje navajajo 

individualizirano obravnavo predvideno v individualiziranem programu. »Pri obravnavi ni 

posebej upoštevana starost posameznika, temveč njegove zmožnosti, ki so posredno povezane 

tudi z njegovo starostjo.« (Špendal, 2014, str. 114) Drugi so navajali pristope, ki so preplet 

individualnih potreb in objektivnih okoliščin obravnave. Pri teh oblikah in metodah dela je 

prisotna večja osredotočenost na starost, prilagoditve so sistematično naravnane na populacijo, 

skupino starostnikov in ne na posameznika. 



 

 

28 

 

 

 

Prikaz 1: Model skrbi za starejše uporabnike storitev VDC-jev (Špendal, 2014, str. 114) 

Glede potrebe o drugačni organizaciji skrbi za starejše uporabnike z MDR se strinja kar tri 

četrtine anketirancev. Ovire, ki jih anketiranci prepoznavajo pri trenutni organizaciji dela s to 

populacijo, avtorica razdeli v pet kategorij: 

 Prostorske ovire se navezujejo na bližino domačega kraja in pomanjkljivo oziroma 

neustrezno prostorsko ureditev. 

 Kadrovske ovire so zaznane kot pomanjkanje kadra z ustreznimi kompetencami 

(vezano tudi na kadrovske normative, kar posega v polje sistemskih ovir). 

 Sistemske ovire so pomanjkanje usmeritev za delo in oblikovanje ustreznih programov, 

nedefiniran status starejših oseb s posebnimi potrebami na nacionalni ravni, 

nekoordiniranost na lokalni ravni med VCD-ji, CSD-ji, uporabniki in svojci ter 

neodzivnost s strani MDDSZEM v povezavi s to problematiko. 

 Ovire na področju strokovnega znanja, ki se predvsem nanašajo na pomanjkanje 

ustreznih znanj, tako gerontoloških znanj kot tudi specialno-pedagoških znanj o staranju 

oseb z MDR. 

 Finančne ovire. 

SISTEMSKO 
UPOŠTEVANJE 

STAROSTI

• prilagajanje starosti

• možnost počitka

• prilagojen program skupinskih 
aktivnosti

• prilagojen zaposlitveni proces

• prilagajanje vsebin

• ustreznost programa

• upoštevanje obstoječe zakonodaje

• varstvena skupina

• nega

INDIVIDUALIZIRANA 
OBRAVNAVA

• individualiziran program

• prilagajanje ciljev

• skrb za zaposlitev

• skrb za kvalitetno preživljanje časa v 
VDC

• spodbujanje in pomoč

• načrtovanje aktivnosti

UPOŠTEVANJE 
POTREB IN 

ZMOŽNOSTI

• spretnosti

• sposobnosti

• interesi

• želje

• trenutno počutje

KADROVSKA
USTREZNOST

• dovolj kadra

• izobraževanje zaposlenih
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Kot alternativne oblike vključenosti oseb z MDR so anketiranci navajali vključevanje izven 

VDC-ja ali znotraj VDC-ja. Predlogi za slednje so bili posebne enote v okviru VDC-ja, 

prilagojeni programi znotraj VDC-jev in spremenjena organizacija dela, ki bi nudila 

starostnikom prilagojene aktivnosti. Kot alternativne možnosti vključevanja izven VDC-ja so 

anketiranci najpogosteje navajali domove za starejše, medgeneracijska društva in invalidske 

organizacije ter neinstitucionalizirane oblike – varovana stanovanja, bivanjske skupnosti, 

socialno podjetništvo, integrirane oblike zaposlitve, skupine za samopomoč in program 

socialne vključenosti. 

 

 

Prikaz 2: Vključevanje starejših uporabnikov (Špendal, 2014, str. 117) 

  

ZNOTRAJ VDC

PRILAGOJENI PROGRAMI

•VDC s prilagojenim programom

•varstveni program

•manj delovno usmerjeni programi

POSEBNE ENOTE

•posebne enote VDC s 
prilagojenim programom

•posebne enote VDC s 
prilagojenimi aktivnostmi

SPREMNINJANJE 
ORGANIZACIJE DELA

•interesne aktivnosti

•vseživljenjsko učenje

•aktivnosti v VDC, ki zahtevajo 
manjši fizični napor

•pomoč druge osebe

•zabavno-kulturni program

•družabni program

•večja aktivnost društva

IZVEN VDC

DSO

•s prilagojenim načinom dela

•dnevno varstvo

•prilagojeno dnevno varstvo

•posebni SVZ

NEINSTITUCIONALIZIRANE 
OBLIKE

•varovana stanovanja

•bivalne skupnosti

•skupine za samopomoč

•programi socialne vključenosti

•socialno podjetništvo

•integrirane oblike zaposlitev

DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE

•medgeneracijska društva

•vključevanjev programe društev

•vključevanje v programe 
invalidskih organizacij
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Predlogi anketirancev glede sprememb organiziranosti življenja starejših oseb z MDR so bili 

zbrani na treh področjih. 

 

Prikaz 3: Predlogi anketirancev glede sprememb organiziranosti življenja starejših oseb z MDR (povzeto po Špendal, 2014) 

 

Družbeno-sistemske rešitve zajemajo predloge z vidika: 

 Zakonodajnih rešitev: regulacija zakonov, zakonska ureditev starostne meje za 

upokojitev …, 

 Sistemskih rešitev: posebne oblike varstva, bivalne enote, posebni programi, pomoč na 

domu, prepoznavanje starostnih sprememb …, 

 Finančnih rešitev: finančna podpora programov, sistem kuponov za različne storitve …, 

 Prostorskih rešitev: vprašanje institucionalizirane ali skupnostne namestitve, 

prilagoditve obstoječih prostorov. 

Organizacijske rešitve avtorica razdeli v štiri sklope: 

 Vodenje: oblikovanje ustreznega strokovnega tima, izobraževanje kadra s področja dela 

s starejšimi in starejšimi z MDR. 

 Kadri: povečanje števila kadra z zdravstvenimi znanji in socialno gerontološkimi znanji, 

izobraževanje kadra … 

 Namestitev (organizacijsko življenje uporabnikov): ustreznost objektov z vidika 

arhitektonskih ovir, zasebnost, fleksibilen sistem namestitve, novi oddelki … 

 Storitve: ustrezni programi, pripomočki … 

Metodične spremembe avtorica razdeli v dva sklopa: 

 Rešitve, ki se nanašajo na delo strokovnega delavca: sledenje individualnemu pristopu, 

poudarek na opolnomočenju, možnost izbire in razvoju močnih področjih, partnerski 

odnos, več komunikacije, uvedba izobraževanja za delo s starejšimi oseba z MDR … 

 Rešitve, ki se nanašajo na aktivno vlogo uporabnika kot izvajalca sprememb: aktivno 

preživljanje delovnega in prostega časa z možnostjo izbire želenih vsebin, 

zagovorništvo … 

•zakonodajne rešitve

•sistemske rešitve

•finančne rešitve

•prostorske rešitve

DRUŽBENO-
SISTEMSKE 

REŠITVE

•vodenje

•kadri

•namestitev

•storitve

ORGANIZACIJSKE 
REŠITVE

•obravnava

•aktivnosti

METODIČNE 
REŠITVE



 

 

31 

 

S. Špendal (2014) je v doktorski nalogi preverjala, kakšna znanja bi vodje VDC-jev (zaposleni, 

ki skrbijo za proces vodenja v programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 

oziroma skupinski habilitatorji, ki s sklepom direktorja vršijo naloge vodenja organizacijske 

enote) potrebovali za opravljanje svojega dela. Odgovori so razdeljeni v pet kategorij: 

 socialno-gerontološka znanja (79 %), 

 znanja s področja geriatrije (36 %), 

 družboslovno-socialna znanja (29 %), 

 medicinsko-zdravstvena znanja (21 %), 

 znanje s področja managementa (14 %), 

 nobeno, ker imajo že vsa znanja potrebna za opravljanje svojega dela (14 %). 

Specialno-pedagoška znanja o staranju, značilnostih, potrebah in metodah dela s populacijo 

starostnikov z MDR je avtorica umestila v prvo kategorijo. Na tem mestu je smiselno dodati še 

podatek o izobrazbi sodelujočih v raziskavi, prevladujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi 

ter socialni delavci. 

 

2.5.4 RAZVOJ STORITEV IN POLITIKE 
Krovni dokument za vključevanje odraslih oseb z MDR v VDC-je je Zakon o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983, področje socialno-varstvenih storitev 

pa ureja Zakon o socialnem varstvu iz leta 2007. Zakon o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci 

za invalide ter Zakon o socialnem vkljčevanju invalidov sta v pripravi, slednji bo nadomestil 

zakon iz leta 1983 (Špendal, 2014). 

MDDSZEM sicer načrtuje spremembe: »Na ministrstvu se zavzemamo za prilagoditev 

obstoječe mreže storitev za starejše osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter za 

razvoj oblike dnevnega varstva, zaradi staranja uporabnikov, pri katerih narašča potreba po 

zdravstveni oskrbi in tako vključitev v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji ne odgovarja več potrebam uporabnika. Poleg tega se zavzemamo za razvoj oblik 

storitev, ki omogočajo večjo vključenost uporabnika v skupnost (mobilna pomoč na domu). V 

okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 

se načrtujejo projekti, ki bodo zajemali ta področja (Storitve v VDC-jih, b.d.).« 

Citiramo področja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–

2020 (2013), ki zajemajo področje starostnikov z MDR: 

»B. Storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje v 

skupnosti 
Storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje v skupnosti 

izvajajo CSD, varstveno-delovni centri, domovi za starejše, posebni socialni zavodi, zavodi za 

oskrbo na domu in zasebniki koncesionarji. Te oblike socialnovarstvenih storitev dopolnjujejo 

institucionalne storitve in hkrati predstavljajo njihovo alternativo, saj lahko del uporabnikov ob 

ustrezni podpori in pomoči ostane v domačem okolju, namesto da bi moral v institucionalno 

oskrbo. Ker storitve podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno življenje v 

skupnosti še niso v zadostni meri razvite, se bodo do leta 2020 pospešeno razvijale in 

dopolnjevale z novimi oblikami. 

Cilji za storitve, ki po zdaj veljavni zakonodaji spadajo v storitve podpore in pomoči za socialno 

vključevanje in samostojno življenje v skupnosti (če se bo zakonodaja na tem področju 

spremenila, bo treba storitve preimenovati in cilje ustrezno prilagoditi) so naslednji: 

B.1 Pomoč na domu za starejše 
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Ciljna skupina: osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 

sposobne za popolnoma samostojno življenje. 

Obseg: 

 stanje: konec leta 2011 je bilo 5834 uporabnikov pomoči na domu starejših od 65 let; 

 cilj: 3,5 odstotka ciljne populacije oziroma okoli 14.000 oseb dnevno vključenih v 

obravnavo v različne (tudi nove) oblike pomoči na domu, vključno z oskrbo v 

oskrbovanih stanovanjih. 

Organiziranost: storitev se organizira na ravni občine. 

 

B.2 Pomoč na domu za odrasle invalidne osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi 

okvarami zdravja 

Ciljna skupina: 

 osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/1983, 114/06 – ZUTPG, 122/07 Odl. US: U-I-

11/07-45, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: Zakon o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) in ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo 

samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno 

oskrbo na domu; 

 druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 

večine življenjskih funkcij; 

 kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 

invalida in so po oceni pristojnega CSD brez občasne pomoči druge osebe nesposobne 

za samostojno življenje. 

Obseg: 

 stanje: konec leta 2011 je bilo 784 uporabnikov pomoči na domu starih 18 do 65 let; 

 cilj: vključitev 1200 oseb. Spodbujeno bo predvsem vključevanje mlajših invalidnih 

oseb, ki prehajajo iz institucionalnih oblik nastanitve v oskrbo na domu. 

Organiziranost: storitev se organizira na ravni občine. 

 

B.4 Dnevne oblike varstva 

Ciljna skupina: 

 osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne 

za popolnoma samostojno življenje; 

 osebe, stare nad 55 let, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o družbenem varstvu duševno 

in telesno prizadetih oseb. 

Obseg: 

 stanje: 350 mest v dnevnih oblikah varstva; 

 cilj: zagotovitev okvirno 3000 mest v dnevnih oblikah varstva starejših od 65 let in 

okvirno 500 mest za specializirane oblike dnevnega varstva za posebne skupine starejših 

od 55 let. 

Organiziranost: storitev se organizira na ravni upravne enote. 

 

B.5 Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 

Ciljna skupina: 

 odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju; 

 odrasle osebe z več motnjami (skladno s Pravilnikom o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11; v nadaljevanju: 

Pravilnik o standardih) in odrasle osebe s poškodbo glave. 

Obseg: 
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 stanje: leta 2011 je bilo vključenih 3098 uporabnikov, od tega 129 s poškodbo glave; 

 cilj: zagotoviti mesta za vključitev okvirno 4200 oseb. 

Organiziranost: storitev se organizira na ravni več upravnih enot. 

Osebam vključenim v storitev se lahko zagotovi tudi zdravstveno varstvo, skladno s predpisi s 

tega področja. 
 

B.6 Družinski pomočnik 

Ciljna skupina: 

 polnoletne invalidne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletne gibalno 

težko ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih funkcij. 

Obseg: 

 stanje: konec leta 2011 je bilo 779 družinskih pomočnikov; 

 cilj: okvirno 1500 družinskih pomočnikov. 

Organiziranost: storitev se organizira na ravni občine. 

 

C. Storitve nastanitve z oskrbo 

Storitve nastanitve z oskrbo izvajajo domovi za starejše, posebni socialni zavodi, varstveno-

delovni centri, zavodi za usposabljanje in zasebniki s koncesijo. V prihodnje si bomo pri teh 

storitvah prizadevali za modernizacijo, predvsem z izvajanjem storitev v manjših enotah po 

sodobnih konceptih (na primer obravnava v okviru gospodinjskih skupin, bivalne enote), 

razvojem oddelkov za posebne skupine starejših (osebe z demenco, osebe s poškodbo glave, 

osebe z različnimi vrstami invalidnosti) ipd. Del institucionalnih kapacitet bo treba prenesti v 

skupnostne oblike in hkrati  razviti tudi nove (alternativne) oblike bivanja v lokalnem okolju. 

Cilji storitev, ki po zdaj veljavni zakonodaji spadajo v storitve nastanitve z oskrbo, so naslednji: 

C.4 Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem 

razvoju in več motnjami 

Ciljna skupina: odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in več 

motnjami. 

Obseg: 

 stanje: v letu 2011 je bilo 1570 oseb z motnjami v duševnem razvoju ali več motnjami 

vključenih v institucionalno varstvo; 

 cilj: ohranitev obstoječega števila vključenih oziroma zagotovitev okvirno 1600 mest, 

od tega 50 odstotkov mest za različne oblike organiziranih nastanitev v skupnosti. 

Organiziranost: storitev se organizira na ravni več upravnih enot. 

Osebam vključenim v storitev se zagotovi tudi zdravstveno varstvo skladno s predpisi s tega 

področja. 

 

C.5 Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so 

vključene v storitev Varstveno-delovnih centrov (v nadaljevanju: VDC) 

Ciljna skupina: odrasle osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki so vključene v 

storitev VDC. 

Obseg: 

 stanje: v letu 2011 je bilo vključenih 924 oseb, kar je predstavljalo 30 odstotkov oseb 

vključenih v storitev VDC; 

 cilj: vključitev 35 odstotkov oseb, ki bodo leta 2020 vključene v storitev VDC in bodo 

potrebovale nastanitev in oskrbo oziroma zagotovitev okvirno 1600 mest, od tega 60 

odstotkov v skupnostnih oblikah. 

Organiziranost: storitev se organizira na ravni več upravnih enot. 
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Osebam vključenim v storitev se zagotovi tudi zdravstveno varstvo, skladno s predpisi s tega 

področja. 

 

C.9 Celodnevno (24-urno) institucionalno varstvo starejših oseb 

Ciljna skupina: 

 osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne 

za samostojno življenje; 

 osebe, stare nad 55 let, z različnimi oblikami invalidnosti in motenj (skladno s 

Pravilnikom o standardih), ki niso nastale v starosti. 

Obseg: 

 stanje: v letu 2011 v celodnevno institucionalno varstvo vključene približno 5 odstotkov 

populacije, starejše od 65 let, oziroma približno 17.000 oseb; 

 cilji: 

o celodnevno institucionalno varstvo: vključitev približno 4,8 odstotka populacije 

starejših od 65 let v letu 2010 oziroma zagotovitev okvirno 20.000 mest; 

o namestitev in varstvo starejših od 55 let z različnimi oblikami invalidnosti, ki 

niso nastale v starosti, v dopolnilnih (alternativnih) oblikah (oskrba v drugi 

družini, bivalne skupine, posebni oddelki): zagotovitev okvirno 6000 mest. 

Organiziranost: storitev se organizira na ravni upravne enote. 

Osebam vključenim v storitev se zagotovi tudi zdravstveno varstvo, skladno s predpisi s tega 

področja. 

 

C.10 Kratkotrajne institucionalne namestitve 

Ciljne skupine: 

 otroci in mladoletniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju; 

 starejši od 65 let; 

 odrasle osebe z napredovalno oziroma kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu 

življenja. 

Obseg: 

 stanje: storitev ni razvita; 

 cilji: 

o okvirno 100 mest (povprečno letno) za otroke in mladoletnike z zmerno, težjo 

in težko motnjo v duševnem razvoju; 

o okvirno 1100 mest za starejše od 65 let; 

o okvirno 300 mest zunaj domov za starejše, za odrasle osebe z napredovalno 

oziroma kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja (paliativna oskrba 

v specializiranih ustanovah). 

Organiziranost: kratkotrajne namestitve se organizirajo na ravni več upravnih enot. 

Osebam, vključenim v storitev, se zagotovi tudi zdravstveno varstvo, skladno s predpisi s tega 

področja« (str. 4672-4675). 

 

Cilji zapisani v resoluciji prinašajo več možnosti skupnostne oskrbe, ki bi osebam omogočala, 

da več časa ostanejo v domačem okolju ob ustrezni podpori. Prav tako so zelo dobrodošle 

kratkotrajne namestitve, ki predstavljajo pomoč oskrbovalcem oseb, ki še živijo doma. Ker pa 

do konca uresničevanja resolucije ostaja le dobro leto, je njena uresničitev v celoti vprašljiva. 
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2.6 SKRB, PROGRAMI ZA STAROSTNIKE Z MDR V TUJINI 

Pregledali smo nekatere sisteme oskrbe za starostnike z MDR v tujini, navajamo primere dobre 

prakse: 

 V Združenih državah Amerike se že dolgo zavedajo problematike populacije 

starostnikov z MDR, kar se kaže v skupnem načrtovanju med obema sektorjema za 

zagotavljanje učinkovitejše podpore starostnikom z MDR (Bigby, 2010). »The 

Administration for Community Living« je del ameriškega Ministrstva za zdravje in 

človeške vire. Zajema več različnih kombiniranih programov za staranje in posebne 

potrebe (»Combined Aging and Disability Programs«) za odpravo administrativnih 

ovir, ki otežujejo polno participacijo starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami v 

inkluzivnem življenju v skupnosti (The Administration for Community Living, b.d.). 

 Kanadsko »Ontario Partnership on Aging and Developmental Disabilities« je 

neformalno partnerstvo ponudnikov dolgotrajne oskrbe in oskrbe za osebe z MDR, 

regionalnih komitejev, lokalnih medsektorskih pilotnih projektov, pokrajinskih 

asociacij, vzgojno-izobraževalnih institucij, raziskovalcev in oblikovalcev politike. 

Namen je zagotavljanje kvalitete življenja za starejše osebe z MDR in enakovreden 

dostop do programov za starejše (Ontario Partnership on Aging and Developmental 

Disabilities, b.d.). 

 V Avstraliji so od 90-ih let dalje ponudniki storitev za posebne potrebe in državne vlade 

razvile različne iniciative, predvsem glede problematike upokojitve in večje 

fleksibilnosti programov. Na primer: izobraževanje in treningi, skupne storitve 

načrtovanja, medsektorsko načrtovanje na lokalnem nivoju, pilotni programi, nevladne 

organizacije …Večina iniciativ je bila lociranih lokalno, v majhnem razponu, za kratek 

čas, financirano s strani organizacij … kar ni privedlo do dolgoročnih sistemskih 

sprememb (Bigby, 2008). 

 Irska kot ena redkih držav financira specifično podporo za osebe z MDR, ki se starajo. 

Podlaga za to je »Eastern Health Board Action Plan for Services for Older Persons« iz 

leta 1998, ki predlaga razvoj ustreznih storitev za starostnike z MDR s strani organizacij 

za osebe z MDR (McConkey, Kelly, Craig in Mannan, 2013).  

»The Intellectual Disability Supplement to the Irish Longitudinal Study on Ageing« je 

longitudinalna, nacionalno reprezentativna študija oseb z MDR starejših od 40 let na 

Irskem. Gre za prvo takšno študijo v Evropi in prvo, ki bo potencialno omogočila 

primerjavo starostnikov z MDR z večinsko populacijo starostnikov. Rezultati bodo 

uporabljeni za oblikovanje politike, storitev in virov, ki bodo prilagojene potrebam 

starostnikov MDR (McCarron idr., 2011). 
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Povzemamo tudi pregled oskrbe za starostnike z MDR v tujini, ki ga je raziskala C. Bigby. 

 
ZDRUŽENO 

KRALJESTVO 
AVSTRALIJA KANADA ZDA IRSKA 

POLITIKA 

Omemba 

starostnikov z 

MDR v 

dokumentih o 

oskrbi za 

starejše 

»National 

Service 

Framework for 

older people« za 

prepoznavanje 

problematike. 

V »National 

Strategy for an 

aging 

Australia« 

prepoznani kot 

skupina, ki je 

ovirana pri 

pridobivanju 

ustrezne 

podpore. 

Omenjeni v 

dokumentu 

»National 

Advisory 

Committee 

Aging«. 

V seriji 

dokumentov 

»Seniors on 

Margins« je 

izšla tudi 

publikacija 

na to temo. 

Zgodnje 

prepoznavanje 

problematike v 

številnih zveznih 

državah. 

Amandma 

»Older 

Americans act« 

(iz leta 1987) 

omogočil dostop 

do večinskih 

storitev za 

starejše, 

financiranje 

specializiranih 

storitev ter 

spodbudil 

sodelovanje med 

sektorjema na 

državnem in 

lokalnem nivoju. 

»Action plan 

for services for 

older persons« 

(od leta 1999 

do leta 2008) 

posveča 

posebno 

pozornost 

osebam z 

downovim 

sindromom in 

demenco ter 

izobraževanju 

kadra. 

Omemba 

starostnikov z 

MDR v 

nacionalnih 

političnih 

okvirih MDR 

Nacionalna 

politika predlaga 

partnerstvo med 

različnimi 

sektorji za 

»oskrbo« (MDR, 

duševno zdravje, 

starejši) ter na 

osebo usmerjeno 

planiranje za 

reševanje 

zdravstvenih 

težav. 

Zakonodaja 

nima zgornje 

starostne 

omejitve, 

povezava med 

sektorji temelji 

na sodelovanju 

za izboljšanje 

storitev. 

/ Partnerstvo s 

sektorjem za 

starostnike. 

Nacionalna 

baza podatkov 

o osebah z 

MDR, 

starostniki 

zajeti v skupno 

poročilo. 

 

Primeri 

strategij za 

implementacijo 

Financiranje 

namestitve 

»Extra Care 

Housing« in 

projekti 

»Foundation for 

People with 

LD«. 

Omejitev 

vključitve v 

domove za 

starejše za 

osebe mlajše od 

50 let, 

nacionalne 

pilotne pobude 

za povezovanje 

med področji 

MDR in skrbi 

za starejše, 

model »aging in 

place«. 

Raznoliko 

sodelovanje 

med 

agencijami 

iz obeh 

sektorjev. 

Financiranje 

univerz za 

izobraževanje in 

raziskovanje 

problematike - 

»Aging and 

Disability 

resource 

centers«. 

»Klinika za 

spomin« za 

osebe z 

downovim 

sindromom. 

NAMESTITEV/BIVANJE 

Mlajše osebe 

 70 % v 

družini 

 51 % v 

skupinskih 

domovih 

/  40 % v 

družini pod 

(40 let) 

 63,9 % v 

družini 
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 30 % v 

podporni 

namestitvi 

(20-24 let) 

 29 % v 

institucijah 

(vse 

starosti) 

 35 % v 

družini (41-

49 let) 

(vse 

starosti) 

 27 % v 

nastanitvi 

za osebe z 

MDR (20-

24 let); 

55,1 % 

(35-54 let) 

Starejše osebe 

 30 % v 

družini 

 70 % v 

podporni 

obliki 

bivanja za 

odrasle (nad 

55 let) 

 manj kot 15 

% v družini 

po 60 letu 

 26 % nad 

62 let v 

družini ali 

samostojno 

 74 % 

uporablja 

formalne 

storitve (64 

% 

zavodska 

oblika in 

10 % 

skupinska 

stanovanja) 

/  25 % nad 60 

let v družini 

 8 % v 

stanovanjski 

skupini 

(velike 

razlike med 

zveznimi 

državami) 

 75,4 % nad 

55 let v 

obliki 

bivanja za 

MDR 

 0,6  % v 

DS-jih 

Število oseb z MDR, ki živijo v privatnem domu z družino s staranjem oseb upada. Problematika je povezana 

s potrebo po nadomeščanju skrbi družine z drugimi oblikami, prilagajanje podpore spreminjajočim se 

potrebam osebe in izogibanje neprimernim namestitvam (Bigby, 2008b, v Bigby, 2010; McCallion in 

McCarron, 2004, v Bigby, 2010; Roeher Institute, 2000, v Bigby, 2010; Sutton idr., 1993, v Bigby, 2010; 

Thompson, 2003, v Bigby, 2010). 
Tabela 12: Pregled oskrbe za starostnike z MDR v tujini (povzeto po Bigby, 2010) 
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EMPIRIČNI DEL 

3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Staranje predstavlja izziv tako za posameznike z MDR in njihove družine, kot tudi za 

strokovnjake v praksi ter pristojne za sistemsko ureditev področja (Bigby, 2004). Slovenske 

institucije, v katere so vključene starejše osebe z MDR, so pri prilagajanju njihovim 

spremenjenim potrebam prepuščene presoji vodstva brez usmeritev na državni ravni. Edina 

raziskava s področja skrbi za starostnike z MDR v Sloveniji navaja, da se prilagojena skrb zanje 

velikokrat ne izvaja (Špendal, 2014). V magistrskem delu nas podrobneje zanima, kakšne so 

značilnosti skrbi za starejše osebe z MDR v VDC-jih, CUDV-jih, DS-jih in PSVZ-jih v 

Sloveniji. Raziskovanje in analiza skrbi za starostnike z MDR pri nas sta potrebna za vpogled 

v dejansko stanje, na podlagi katerega bomo lahko s pomočjo teoretičnih izhodišč in primerov 

prakse iz tujine oblikovali smernice za izboljševanje skrbi za ciljno skupino. 

4 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji raziskave so: 

 Prikazati število oseb z MDR, starejših od 55 let in vključenih v storitve VDC-jev, 

CUDV-jev, DS-jev in PSVZ-jev ter njihove značilnosti in posebne potrebe, ki so 

posledica staranja. 

 Analizirati prilagojenost in ustreznost obstoječih storitev VDC-jev, CUDV-jev, DS-jev 

in PSVZ-jev na potrebe starejših oseb z MDR oziroma evidentirati obstoj prilagojenih 

programov za ciljno populacijo. 

 Raziskati potrebo po podpori in spremembah obstoječega stanja z vidika VDC-jev, 

CUDV-jev, DS-jev in PSVZ-jev ter oblikovati smernice za izboljšanje skrbi za 

starostnike z MDR v Sloveniji. 

 

Raziskovalna vprašanja, na katera želimo odgovoriti, so: 

 Koliko oseb z MDR, uporabnikov storitev VDC-jev, CUDV-jev, DS-jev in PSVZ-jev, 

je starejših od 55 let ter kakšna je njihova porazdelitev glede na starost, spol, stopnjo 

MDR, vrsto programa in bivalno okolje? 

 Katere (dodatne) posebne potrebe, ki so nastopile s starostjo, anketiranci opažajo pri 

starostnikih z MDR? 

 Ali anketiranci ponujajo posebne programe za starostnike z MDR in kakšne so njihove 

značilnosti? 

 Kako VDC-ji, CUDV-ji, DS-ji in PSVZ-ji prilagajajo obstoječe storitve in programe za 

potrebe starejših oseb z MDR? 

 Kako anketiranci ocenjujejo primernost institucije za starostnike z MDR in kakšne so 

razlike med VDC-ji in DS-ji? 

 Kako anketiranci ocenjujejo usposobljenost kadra za delo s populacijo starostnikov z 

MDR in kakšne so razlike med VDC-ji in DS-ji? 

 S kakšnimi težavami se srečujejo VDC-ji, CUDV-ji, DS-ji in PSVZ-ji pri delu s 

starostniki z MDR? 

 Kakšne so potrebe anketirancev po podpori in spremembah v skrbi za starostnike z 

MDR v Sloveniji?  
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5 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V empiričnem delu magistrske naloge smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja, raziskovalni pristop je kvantitativen. 

5.1 VZOREC 
Uporabili smo neslučajnostni in namenski način vzorčenja. V raziskavi je sodelovalo 52 

anketirancev, večina jih je bila ženskega spola. Polovica anketirancev je zaposlenih v DS-jih, 

tretjina v VDC-jih, sledijo še zaposleni v CUDV-jih in PSVZ-jih. Glede na delovno mesto 

prevladujejo socialni delavci oziroma zaposleni v socialni službi, sledijo vodje programov ali 

enot in strokovni vodje, skupinski habilitatorji, direktorji ter delovni terapevt. 

 

 
Graf 1: Spol anketirancev 

 

 
Graf 2: Vrsta institucije 
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Graf 3: Delovno mesto anketirancev 

 

5.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki je bil oblikovan na podlagi raziskovalnih 

vprašanj ter pregleda teorije in obstoječih raziskav. Vprašalnik vključuje 20 vprašanj, od tega 

16 vprašanj odprtega tipa in 4 vprašanja zaprtega tipa. Vprašanja so razdeljena v štiri sklope. V 

prvem sklopu so 4 vprašanja, ki se nanašajo na osnovne podatke o ustanovi in anketirancu. V 

drugem sklopu z vprašanji zbiramo podatke o deležu in značilnostih starostnikov z MDR, 

sestavlja ga 7 vprašanj. Tretji sklop šteje 6 vprašanj vezanih na prilagojenost programov 

oziroma obstoj posebnih programov za starostnike z MDR. V zadnjem sklopu s 3 vprašanji 

sprašujemo po morebitnih ovirah, potrebi po podpori in predlogih za spremembe. 

Vsebinsko veljavnost merskega instrumenta smo zagotovili tako, da smo z anketnim 

vprašalnikom odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Objektivnost anketnega 

vprašalnika pa z oblikovanjem jasnih navodil za reševanje in varovanjem anonimnosti. Naziv 

institucije smo uporabili izključno za preprečevanje ponavljanja odgovorov, podatek o 

delovnem mestu anketiranca pa za opis vzorca. Podatka v magistrskem delu nikoli nista 

predstavljena sočasno. Občutljivost merskega instrumenta smo povečali z uporabo razčlenjenih 

merskih lestvic pri dveh vprašanjih. 

Oblikovan instrumentarij smo predhodno testirali z namenom izboljšanja anketnih vprašanj 

pred glavno raziskavo. V mesecu februarju 2017 smo spletni anketni vprašalnik po elektronski 

pošti poslali 25 naključno izbranim ustanovam. Na podlagi prejetih odgovorov in komentarjev 

anketirancev smo prilagodili nekatera vprašanja ter dopolnili navodila za reševanje. 

Z zbiranjem podatkov smo začeli konec meseca maja 2017, trajalo je dva meseca. Spletne 

anketne vprašalnike smo skupaj z navodili za reševanje poslali na elektronske naslove VDC-

jev, CUDV-jev, DS-jev in PSVZ-jev, ki so dostopni na spletni strani MDDSZEM ali na spletni 

strani posamezne institucije. V raziskavo smo zajeli 34 VDC-jev, 5 CUDV-jev ter 95 DS-jev 

in PSVZ-jev, skupaj 129 institucij. Anketo je izpolnil zaposlen, ki je bil po presoji posamezne 

institucije s strokovnega vidika najprimernejši za vprašanja s področja staranja oseb z MDR.  

Zaradi nizke začetne odzivnosti smo se poslužili naslednjih korakov: 

 Podaljšanje časovnega okvira za zbiranje podatkov s predvidenega enega meseca na dva 

meseca.  

 Ponovno pošiljanje povabila za sodelovanje na elektronsko pošto. 

 Povabilo k sodelovanju v raziskavi preko telefona. 
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5.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pred obdelavo podatkov smo izločili delno izpolnjene ankete, pri katerih so bili podani le 

odgovori na vprašanja v prvem sklopu. Izločili smo tudi podvojene verzije anketnih 

vprašalnikov in več odgovorov iz iste institucije na podlagi izpolnjenosti ankete. Ostale delno 

izpolnjene anketne vprašalnike smo uporabili zaradi manjšega vzorca. 

Podatke smo obdelali z uporabo deskriptivne statistike za opis rezultatov in ustreznih 

inferenčnih statističnih postopkov za preverjanje povezanosti med skupinami, uporabili smo hi 

kvadrat test in izračunali kontingenčni koeficient. Odprte odgovore smo za potrebe lažje 

obdelave združevali v kategorije.  

 

5.4 OMEJITVE RAZISKAVE 

Med glavne pomanjkljivosti raziskave zagotovo sodi majhen vzorec, z 52 sodelujočimi 

institucijami, smo zajeli le 40,3 % vseh instituciji. Od teh jih približno polovica ni imela 

uporabnikov z MDR starejših od 55 let. Veliko anket je bilo delno izpolnjenih, velik upad 

odgovorov je bilo zaznati pri vprašanjih o deležu in značilnostih starostnikov z MDR, kar lahko 

nakazuje na pomanjkljive evidence institucij o uporabnikih. 

Velik izziv je predstavljalo pridobivanje odgovorov – veliko DS-jev je odgovarjalo, da to ni 

njihovo področje dela, kljub temu, da imajo uporabnika z MDR. Bolj zaskrbljujoč je nizek 

odziv VDC-jev, anketo je izpolnila le dobra polovica. Kar lahko nakazuje na majhno zanimanje 

za problematiko staranja oseb z MDR. 
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6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

6.1 DELEŽ IN ZNAČILNOSTIH  
Koliko oseb z MDR, uporabnikov storitev VDC-jev, CUDV-jev, DS-jev ali PSVZ-jev, je starejših 

od 55 let ter kakšna je njihova porazdelitev glede na starost, spol, stopnjo MDR, vrsto programa 

in bivalno okolje? 

 

 
Graf 4: Število oseb vključenih v institucije (N=52) 

 

V sodelujoče institucije je povprečno vključenih 164 oseb, od tega v povprečju 55 oseb z MDR 

in 15 oseb z MDR, starejših od 55 let. Institucije se po velikosti precej razlikujejo, najmanjša 

ima 18 uporabnikov, največja pa 637. Prav tako je v institucije vključeno zelo različno število 

starostnikov z MDR, od 0 pa do 231 oseb.  

Med sodelujočimi institucijami jih 21,2 % trenutno nima vključenih oseb z MDR, 25 % pa nima 

vključenih oseb starejših ob 55 let (2 VDC-ja in 11 DS-jev). 
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Graf 5: Delež vseh oseb glede na institucijo 

Več kot polovica oseb je vključena v DS-je, kar lahko pojasnimo s tem, da imajo ti navadno 

večje kapacitete kot ostale institucije. 

 

 

Graf 6: Delež oseb z MDR glede na institucijo 

Polovica oseb z MDR v raziskavi je vključena v VDC-je, tretjina v CUDV-je, sledijo PSVZ-ji 

in DS-ji. Podatki nakazujejo, da so osebe z MDR večinoma vključene v njim prilagojene 

institucije. 

22,9%

58,4%

10,9%

7,7%

Vse osebe

VDC

DS

CUDV

PSVZ

51,3%

4,5%

32,6%

11,6%

Osebe z MDR

VDC

DS

CUDV

PSVZ



 

 

44 

 

 

Graf 7: Delež oseb z MDR starejših od 55 let glede na institucijo 

Tretjina oseb z MDR starejših od 55 let je vključena v PSVZ-je, druga tretjina v VDC-je, šestina 

v DS-je in najmanj v CUDV-je. Zanimiv je podatek, da je večina oseb z MDR starejših od 55 

let vključenih v raziskavo nastanjena v PSVZ-jih in ne v VDC-jih, ki so specializirani za to 

populacijo. 

 

 
Graf 8: Delež oseb v VDC-jih 

V sodelujočih VDC-jih osebe z MDR predstavljajo tri četrtine populacije, starejših od 55 let je 

približno desetina. 
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Graf 9: Delež oseb v DS-jih 

V DS-jih osebe z MDR predstavljajo le 5 % populacije, odstotek mlajših in starejših od 55 let 

je približno enak. 

 

 
Graf 10: Delež oseb v CUDV-jih 

V CUDV-jih prevladujejo osebe z MDR mlajše od 55 let. CUDV-ji so namreč socialno 

varstveni zavodi, ki vključujejo tudi otroke in mladostnike, ne le odrasle osebe z zmerno, težjo 

in težko MDR (CUDV Dobrna, 2013). 
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Graf 11: Delež oseb v PSVZ-jih 

V PSVZ-jih osebe z MDR predstavljajo polovico uporabnikov, dobra tretjina je starejših od 55 

let. 

 

 
Graf 12: Spol oseb z MDR starejših od 55 let (N=38) 

V nasprotju z večinsko populacijo prevladujejo osebe moškega spola. V Sloveniji je bilo leta 

2002 v starostni skupini od 55 do 64 let 48,3 % moških in 51,7 % žensk. Odstotek v naslednjih 

starostnih skupinah naglo narašča v prid ženskemu spolu (Statistični urad Republike Slovenije, 

b.d.). 
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Graf 13: Starost oseb z MDR starejših od 55 let (N=35) 

Slaba polovica starostnikov z MDR vključenih v raziskavo je stara od 55 do 64 let, oseb 

starejših od 85 let je 1,3 %. To se ujema s podatki C. Bigby (2004), ki navaja, da je stopnja rasti 

v starostni skupini nad 80 let pri osebah z MDR zelo nizka za razliko od večinske populacije. 

 

 
Graf 14: Stopnja MDR oseb starejših od 55 let (N=32) 

Prevladujejo osebe z zmerno MDR, kar lahko pojasnimo s tem, da imajo manj zdravstvenih 

težav in višje sposobnosti kot osebe s težko in težjo MDR, osebe z lažjo MDR pa pogosteje 

živijo izven institucij. 
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Graf 15: Vrsta programa, v katerega so vključene osebe z MDR starejše od 55 let (N=36) 

Polovica oseb v raziskavi je vključena v celodnevno varstvo v DS-jih in PSVZ-jih ter VDC-jih 

in CUDV-jih. Sledijo osebe vključene v institucionalno varstvo ter storitev vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji, slaba desetina uporabnikov pa samo v slednjo. V dnevno 

varstvo je vključenih malo oseb. 
 

 
Graf 16: Bivalno okolje oseb z MDR starejših od 55 let (N=35) 

Največ oseb vključenih v raziskavo živi v zavodu, sledijo DS-ji in PSVZ-ji, manj kot desetina 

jih živi doma s starši ali sorodniki oziroma zakonitimi zastopniki. 
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Osebe z MDR nad 55 let vključene v raziskavo večinoma spadajo v starostno skupino med 55 

in 64 let, imajo ZMDR, živijo v zavodu ter so vključene v celodnevno institucionalno varstvo 

v DS-ju ali PSVZ-ju. 

 

6.2 POSEBNE POTREBE  
Katere (dodatne) posebne potrebe, ki so nastopile s starostjo, anketiranci opažajo pri starostnikih z 

MDR? 

 

 
Graf 17: Posebne potrebe v starostih po področjih (N=22) 

Anketiranci najpogosteje opažajo porast zdravstvenih težav, upad telesnih zmogljivosti, 

zmožnosti opravljanja vsakodnevnih veščin in upad intelektualnih sposobnosti.  

 

 
Graf 18: Telesne zmogljivosti po kategorijah (N=25) 
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Anketiranci so najpogosteje opisovali splošen upad gibalnih sposobnosti – pešanje, slabšo 

pokretnost ali nepokretnost, slabšo gibljivost … 

 

 
Graf 19: Zdravstvene težave po kategorijah (N=22) 

Prevladujejo zdravstvene težave povezane s prebavili in sečili, najpogosteje je bila 

izpostavljena inkontinenca. Sledijo srčno-žilne bolezni, anketiranci so največkrat navedli 

povišan krvni tlak. Pogosto so izpostavili še sladkorno bolezen, slabšanje vida in sluha, težave 

povezane z gibanjem ter težave z zobovjem. Navedbe o zdravstvenih težavah so podobne tistim, 

ki smo jih zasledili v strokovni literaturi. V starosti je pogostejša inkontinenca, zmanjšana 

gibljivost, izguba sluha, artritis, hipertenzija, cerebrovaskularne motnje … (Cooper, 1998). 
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Graf 20: Intelektualne težave po kategorijah (N=18) 

Anketiranci so opisovali predvsem splošen upad intelektualnih sposobnosti, konkretneje so 

izpostavili težave z razumevanjem (vezano predvsem na navodila) in težave s spominom. 

 

 
Graf 21: Praktične veščine po kategorijah (N=18) 

Pri starostnikih z MDR anketiranci navajajo povečano potrebo po pomoči pri skrbi zase, 

nezmožnost sodelovanja v aktivnostih in upad interesa za sodelovanje. 

En anketirancec je izpostavil »potrebo po umirjenem in znanem ritmu (težko sprejemajo 

spremembe).« 
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Graf 22: Duševno zdravje in vedenjske težave po kategorijah (N=17) 

Najpogosteje izpostavljeni težavi na področju duševnega zdravja sta demenca in depresija. Med 

vedenjskimi težavami anketiranci opažajo agresijo in avtoagresijo ter konfliktnost v 

medosebnih odnosih. Anketiranci med drugim navajajo še težave s prekomernim uživanjem 

alkohola, prekomernim kajenjem, kajenjem marihuane, krajo denarja sostanovalcem, 

neupoštevanje diet in medikamentoznih terapij … 

V literaturi sta pogosto omenjeni anksioznost in depresivnost, med vedenjskimi težavami pa 

apatija, labilnost in nizek tolerančni prag (Golob, 2009). Najbolj poznana in raziskana je 

demenca pri osebah z downovim sindromom (Cooper, 1997, v Bigby, 2004). 

 

 
Graf 23: Težave s komunikacijo po kategorijah (N=16)  

Anketiranci na področju komunikacije izpostavljajo prisotnost verbalne agresije, upad 

zanimanja za pogovor, zmanjšano razumljivost govora starostnikov z MDR ter komunikacijske 

ovire kot posledica senzornih okvar. 
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Graf 24: Težave v medosebnih odnosih po kategorijah (N=19) 

Na področju medosebnih odnosov v institucijah opažajo predvsem konfliktnost starejših oseb 

z MDR v odnosu s sostanovalci in zaposlenimi, manj zanimanja za druženje ter potrebo po 

mirnem prostoru.  

 

6.3 POSEBNI PROGRAMI  
Ali anketiranci ponujajo posebne programe za starostnike z MDR in kakšne so njihove značilnosti? 

 

 
Graf 25: Ponudba posebnih programov za starostnike (N=35) 

Posebne programe za starostnike z MDR izvaja polovica VDC-jev, prav toliko CUDV-jev, 

petina PSVZ-jev in noben DS. Glede na opise smo jih razdelili v štiri kategorije: posebna 
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skupina za starostnike z MDR, prilagoditev zaposlitvenih dejavnosti, prilagoditve v programu 

institucionalnega varstva, ostale strategije in prilagoditve. 

 

Pet anketirancev navaja, da imajo oblikovano posebno skupino za starostnike z MDR. 

Navajamo primere: 

 Skupina v okviru vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji: delo in aktivnosti 

v skupini so prilagojene njihovim potrebam in sposobnostim, več časa je namenjenega 

skrbi za samega sebe (na primer za osebno higieno). 

 Skupina starejših uporabnikov, ki imajo podobne psihične in fizične zmogljivosti: 

aktivnosti so prilagojene njihovim željam in potrebam, več je časa za sprostitev in 

počitek. 

 Posebna skupina za starostnike, za katero so organizirane posebne dejavnosti: glasbene 

delavnice, potopisna predavanja, ustvarjalne delavnice, pravljičarstvo, izleti in obiski 

razstav ... 

 Program aktivna starost: uporabnikom z ohranjenimi kognitivnimi sposobnostmi nudijo 

spodbude za maksimalno vključevanje v prostočasne in zaposlitvene dejavnosti, v 

kolikor jih zmorejo in želijo opravljati. 

Navajajo tudi prilagoditve pri zaposlitvenih dejavnosti v storitvi vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji: 

 delo primerno njihovim sposobnostim, 

 manj delovnih aktivnosti, večji poudarek na varstvu in vodenju, 

 ločena skupina za starostnike, 

 več časa za izvajanje osebne higiene, skrbi zase, 

 sprotno prilagajanje počutju, 

možnost počitka, umika.  

Prilagoditve so prisotne tudi v storitvi institucionalnega varstva, kjer starejšim, sploh tistim 

z znaki demence, nudijo celodnevno obravnavo in zdravstveno nego. 

V institucijah se poslužujejo tudi slednjih prilagoditev in strategij: 

 posebne prostočasne aktivnosti namenjene starostnikom, 

 prilagajanje trenutnemu počutju, 

 manj zahtevne aktivnosti, 

 časovno manj obsežne dejavnosti, 

 izvajanje v manjši skupini, 

 individualiziran program za vsakega starostnika posebej v skladu z njegovimi 

zmožnostmi in željami. 

Ena od institucij navaja še sodelovanje s Hospicem in nudenje paliativne oskrbe.  
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6.4 PRILAGAJANJE OBSTOJEČIH STORITEV IN PROGRAMOV 
Kako VDC-ji in DS-ji prilagajajo obstoječe storitve in programe za potrebe starejših oseb z 

MDR? 

 

 

Graf 26: Prilagajanje storitev in programov po področjih 

Anketiranci najpogosteje navajajo prilagoditve zaposlitvenih dejavnosti glede na želje in 

interese uporabnikov, prilagajanje časovnega obsega in tempa dela ter same oblike oziroma 

vrste dela. Prisotne so tudi prilagoditve prostora. 

Institucije prilagajajo prostočasne dejavnosti predvsem glede na želje in interese starostnikov 

z MDR. Aktivnosti so prilagojene tudi glede na njihove sposobnosti oziroma potrebe. Ponekod 

obstoječe prostočasne dejavnosti le prilagodijo ciljni skupini, nekateri zagotavljajo posebne 

aktivnosti, dve instituciji pa navajata, da so aktivnosti enake za vse. 
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Prikaz 4: Primeri prostočasnih dejavnosti po kategorijah 

 

V institucijah izvajajo tudi izobraževalne dejavnosti prilagojene željam starostnikov. 

 
Prikaz 5: Primeri izobraževalnih dejavnosti po kategorijah 

 

Anketiranci izpostavljajo povečano potrebo po pomoči pri opravljanju vsakodnevnih 

aktivnosti, ki jo individualno prilagajajo. Potrebna je predvsem pri osebni higieni, oblačenju, 

hranjenju, izločanju, skrbi za oblačila … Dve instituciji poudarjata ohranjanje samostojnosti pri 

skrbi zase, na primer: »Aktivno so vključeni v pripravo obrokov (po sposobnostih in zmožnosti); 

vključujejo se v vsa gospodinjska dela, ki jih še zmorejo ...« 

PROSTOČASNE DEJAVNOSTI

ŠPORTNE:

sprehodi, plavanje, fitnes, 
balinanje

DRUŽABNE: 

družabništvo, igranje družabnih 
iger, obujanje spominov, ogled 

fotografij

DRUGO:

kulinarične delavnice, 
vrtnarjenje, obisk svete 

maše

KULTURNE:

kulturne prireditve, 
predstave, kino, 
knjige, glasba

IZLETI, 
LETOVANJA

IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

STAROST, ZDRAVJE:

značilnosti staranja, težave v 
starosti, zdrava prehrana

SKUPINE ZA 
SAMOPOMOČ IN 

SAMOZAGOVORNIŠTVO

SODELOVANJE S 
KNJIŽNICAMI:

obisk knjižnice, 
Bibliobus, delavnice, ki 

jih izvajajo knjižničarji v 
instituciji

OHRANJANJE 
SPOSOBNOSTI: 
branje, pisanje, 

računanje

PROJEKT 
VSEŽIVLJENSKO 

UČENJE
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Trajanje aktivnosti je prilagojeno glede na želje starostnikov z MDR ter glede na njihove 

zmožnosti. V institucijah jim zagotavljajo več odmorov in počitka, aktivnosti pa trajajo krajši 

čas. 

Anketiranci so navedli naslednje prilagoditve fizičnega okolja:  

 odprava arhitektonskih ovir v stavbi in okolici, 

 prilagoditev toaletnih prostorov, 

 ustrezna ležišča (nižja, širša, z zaščitno ograjo), 

 dvigalo ali bivanje v pritličju. 

Anketiranci v večini navajajo spodbujanje socialnih stikov: 

 podpora pri ohranjanju stikov, 

 pomoč pri navezovanju stikov, 

 pomoč pri reševanju konfliktov, 

 srečanja s svojci in prijatelji, obiski, 

 srečanja s prostovoljci, družabništvo, 

 stiki s krajani, 

 sodelovanje z društvi, rojstnodnevna praznovanja, čajanke, pikniki, prireditve … 

 

6.5 OCENA PRIMERNOSTI INSTITUCIJE  

Kako anketiranci ocenjujejo primernost institucije za starostnike z MDR in kakšne so razlike 

med VDC-ji in DS-ji? 

 

 
Graf 27: Ocena primernosti institucije za starostnike z MDR (N=35) 
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Povprečna ocena anketirancev o primernosti in prilagojenosti njihove institucije za starejše z 

MDR je niti primerna niti neprimerna. Najvišje so jo ocenili zaposleni v VCD-jih, najnižje pa 

zaposleni v DS-jih. 

Anketiranci podajajo naslednje utemeljitve ustreznosti in prilagojenosti institucije za ciljno 

populacijo: 

 individualiziran pristop, 

 prilagajanje programa, možnost izbire aktivnosti (zaposlitvene dejavnosti ali počitek, 

sproščanje), 

 izobraževanje kadra, iskanje ustreznih pristopov, 

 prilagajanje okolja. 

Nekateri DS-ji navajajo naslednje razloge neprimernosti in neprilagojenosti institucije za 

ciljno populacijo: 

 usposobljenost za delo s starostniki nad 65 let, ki imajo težave povezane s staranjem, 

 neustrezne strokovne podlage in programi za starostnike z MDR, 

 neprimernost institucije za starostnike z MDR, 

 prilagojenost institucije za starostnike, osebe z MDR so zato obravnavane kot ostali, 

majhno število vključenih oseb z MDR, zato ni potrebe po prilagajanju oskrbe. 

Med ostalimi razlogi prevladujeta neprilagojenost okolja in neusposobljenost kadra za delo 

s ciljno populacijo.  

Testirali smo morebitno povezanost med oceno o prilagojenosti in primernosti institucije za 

ciljno populacijo in vrsto institucije. Poslužili smo se združevanja kategorij. 

  Sploh se ne 

strinjam (1) in 

se ne strinjam 

(2) 

Niti niti (3) 

Se strinjam (4) 

in povsem se 

strinjam (5) 

Σ 

VDC 
f0 1 7 7 15 

ft 5,6 5,6 3,9 15,0 

CUDV 
f0 1 1 2 4 

ft 1,5 1,5 1,0 4,0 

DS 
f0 11 4 0 15 

ft 5,6 5,6 3,8 15,0 

PSVZ 
f0 0 1 0 1 

ft 0,4 0,4 0,3 1,0 

Σ  13 13 9 35 
Tabela 13: Kontingenčna tabela: vrsta institucije in ocena prilagojenosti in primernosti institucije za starostnike z MDR 

 χ2 g 

χ2 25,202 10 

korektura* 28,690 10 
*18 celic (100%) ima teoretično frekvenco manjšo od 5.  

Minimalna teoretična frekvenca je 0,26. 
Tabela 14: Hi kvadrat test: vrsta institucije in ocena prilagojenosti in primernosti institucije za starostnike 

Rezultat preizkusa Hi kvadrat s korekturo (χ2=28,690, g=10, 2P=0,01) kaže, da je povezanost 

med vrsto institucije ter oceno o primernosti in prilagojenosti institucije za starostnike z MDR 
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statistično pomembna. Z 1 % stopnjo tveganja lahko torej trdimo, da anketiranci ocenjujejo, da 

je primernost in prilagojenost institucije za ciljno populacijo odvisna od vrste institucije. 

Kontingenčni koeficient (C=0647, P=0,005) kaže na močno povezanost med spremenljivkama. 

 

6.6 OCENA USPOSOBLJENOSTI KADRA ZA DELO 
Kako anketiranci ocenjujejo usposobljenost kadra za delo s populacijo starostnikov z MDR in 

kakšne so razlike med VDC-ji in DS-ji? 

 

 

Graf 28: Ocena usposobljenosti kadra za delo s starostniki z MDR (N=35) 

Sodelujoči so povprečno ocenili usposobljenost kadra za delo s starostniki z MDR kot niti 

primerno niti neprimerno. Najvišjo oceno so anketiranci dali zaposlenim v VDC-jih, najnižjo 

pa osebju v DS-jih. 

Anketiranci podajajo naslednje utemeljitve usposobljenosti kadra za delo s ciljno populacijo: 

 izobraževanje in usposabljanje kadra, 

 zaposlitev več zdravstvenega kadra, 

 učenje iz dolgoletne prakse, izmenjava znanja in izkušenj med strokovnimi delavci, 

 spremljanje novitet v stroki, 

 naravnanost in usmerjenost h človeku. 

Oceno delne usposobljenosti kadra za delo s ciljno populacijo so podali tisti anketiranci, ki 

menijo, da bi se moral kader še dodatno izobraževati. 

Kot utemeljitve neusposobljenosti kadra za delo s ciljno populacijo anketiranci navajajo: 

 usposobljenost kadra za delo s starostniki, ne z osebami z MDR, 

 usposobljenost kadra za delo z MDR, ne s starostniki in s starostjo povezanimi težavami, 
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 pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra, 

 pomanjkanje zdravstvenega kadra,  

 pomanjkljiva ponudba izobraževanj na temo starostnikov s posebnimi potrebami, 

demence … 

Preverili smo obstoj morebitne povezanosti med oceno o usposobljenosti kadra za delo s ciljno 

populacijo in vrsto institucije. 

  Sploh se ne 

strinjam (1) in 

se ne strinjam 

(2) 

Niti niti (3) 

Se strinjam (4) 

in povsem se 

strinjam (5) 

Σ 

VDC f0 2 5 8 15 

ft 4,7 6,0 4,3 15,0 

CUDV f0 1 2 1 4 

ft 1,3 1,6 1,1 4,0 

DS f0 8 6 1 15 

ft 4,8 6,0 4,2 15,0 

PSVZ f0 0 1 0 1 

ft 0,3 0,4 0,3 1,0 

Σ  11 14 10 35 
Tabela 15: Kontingenčna tabela: Vrsta institucije in ocena usposobljenosti kadra za delo s starostniki z MDR 

 χ2 g 

χ2 16,025 10 

korektura* 16,611 10 
*18 celic (100%) ima teoretično frekvenco manjšo od 5.  

Minimalna teoretična frekvenca je 0,29. 
Tabela 16: Hi kvadrat test: Vrsta institucije in ocena usposobljenosti kadra za delo s starostniki z MDR 

Rezultat preizkusa Hi kvadrat s korekturo (χ2=16,611, g=10, 2P=0,01) kaže, da  povezanost 

med vrsto institucije in oceno o usposobljenosti kadra za delo s starostniki z MDR ni statistično 

pomembna. Z 1 % stopnjo tveganja lahko tako trdimo, da vrsta institucije ne vpliva na oceno 

anketirancev o usposobljenosti kadra za delo s starostniki z MDR. 
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6.7 TEŽAVE PRI DELU 
S kakšnimi težavami se srečujejo VDC-ji, CUDV-ji, DS-ji in PSVZ-ji pri delu s starostniki z 

MDR? 

 

 

Graf 29: Težave pri delu s starostniki z MDR po kategorijah (N=31) 

Institucije se pri delu s starostniki soočajo s kadrovskimi težavami, neprilagojenostjo fizičnega 

okolja, (dodatnimi) posebnimi potrebami starostnikov z MDR, zasedenostjo kapacitet ter 

pomanjkanjem programov (potreba po celodnevnem institucionalnem varstvu). Dve instituciji 

nimata težav pri delu s ciljno populacijo. 

Anketiranci najpogosteje izpostavljajo kadrovske težave, ki jih lahko razdelimo na tri 

podkategorije: 

 kadrovski normativi, 

 pomanjkanje kadra, predvsem zdravstvenih delavcev, 

 neustrezna usposobljenost oziroma pomanjkanje znanj za delo s starostniki z MDR. 

Pogosto je kot težava navedeno neustrezno fizično okolje – arhitektonske ovire, neprimerni 

prostori oziroma stavba, pomanjkanje ustrezne opreme … Institucijam izziv predstavljajo tudi 

dodatne posebne potrebe starajočih se oseb z MDR, na primer: demenca, gibalna oviranost, 

bolezni, nemotiviranost … 

Navajamo primere težav sprejemanja oseb z MDR s strani sostanovalcev v DS-jih: 

»Ostali starostniki ne sprejmejo drugačnosti, zato so na nek način izločeni. So v manjšini. 

Strokovni delavci in strokovni sodelavci se sicer trudimo z njihovim vključevanjem v 

vsakodnevno življenje doma, vendar to ostaja problem. Opažamo, da so te osebe bolj čustveno 

občutljive, in jih takšna izolacija še bolj prizadane, ter potrebujejo veliko potrebe in pomoči.« 

»Ovire zaznavamo predvsem v dejstvu, da sostanovalci niso pripravljeni tolerirati vedenja 

osebe z MDR –  ko jih izpostavijo v pogovoru, je na posmehljiv način ali s pomilovanjem.« 
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6.8 POTREBE PO PODPORI IN SPREMEMBAH 
Kakšne so potrebe anketirancev po podpori in spremembah v skrbi za starostnike z MDR v 

Sloveniji?  

 

 
Graf 30: Potrebe institucij po kategorijah (N=27) 

Izrazito izstopa potreba po izobraževanju in pridobivanju dodatnih znanj o starostnikih z MDR, 

anketiranci si želijo tudi supervizije ter izmenjave izkušenj med institucijami. Sledijo potrebe 

po ustreznih prostorskih pogojih brez arhitektonskih ovir in manjšemu številu uporabnikov. 

Anketiranci si želijo več kadra, zaradi večje potrebe po pomoči in podpori ciljni skupini. Od 

države (ministrstva) in občin si želijo več posluha za to problematiko, razvoj ustreznih 

pristopov, načrta dela ter seveda omogočanje teh s finančno podporo. 

 

 
Graf 31: Predlogi institucij za spremembe po kategorijah (N=24) 

Anketiranci so navajali predvsem predloge za storitve in programe, oblike bivanja, ki bi bile 

primernejše za starostnike z MDR. Sledijo predlogi povezani s kadrovskimi normativi, 
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anketiranci si želijo več kadra in osebja z ustreznimi znanji. Podali so tudi predloge za sistemske 

in zakonske ureditve tega področja. 

 
Prikaz 6: Predlogi za oskrbo, storitve in programe po kategorijah 

 

 
Prikaz 7: Predlogi za sistemsko in zakonodajno ureditev po kategorijah  

PREDLOGI ZA OSKRBO, STORITVE, PROGRAME

POSEBNI PROGRAMI ZA 
STAROSTNIKE ZA MDR:

posebna oblika institucionalnega 
varstva organizirana regijsko v 

manjših enotah

SKUPNOSTNE 
OBLIKE OSKRBE:

pomoč na domu, 
podpora družinam, več 

možnosti dnevnega 
varstva v lokalnem 

okolju, stanovanjske 
skupine, nove oblike 

skrbi

PODPORA 
INSTITUCIJAM:

finančna podpora za 
zagotavljanje 

izobraževanja kadra in 
prostorskih prilagoditev

MOŽNOST 
IZBIRE OBLIKE 
NASTANITVE

PRILAGODITVE 
ZNOTRAJ 

OBSTOJEČIH 
PROGRAMOV:

manjše skupine

PREDLOGI ZA SISTEMSKO IN ZAKONODAJNO 
UREDITEV

STAROSTNA
OMEJITEV za 

vključitev v storitev 
vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebni 
pogoji ("upokojitev")

SISTEMSKA 
UREDITEV oskrbe 
znotraj obstoječih 

institucij in programov 
ali oblikovanje novih

PODPORA 
INSTITUCIJAM: finančna 
podpora za zagotavljanje 
izobraževanja kadra in 

prostorskih prilagoditev

zakon o 
dolgotrajni oskrbi

prilagoditev 
FIZIČNEGA OKOLJA

v namestitvah, 
zagotovitev zadostnega 

števila ustrezno 
izobraženega KADRA



 

 

64 

 

7 RAZPRAVA 
Raziskava nam kljub manjšemu vzorcu daje vpogled v stanje oskrbe starostnikov z MDR v 

Sloveniji, ki živijo v institucijah. Do sedaj je bila pri nas raziskana le populacija starostnikov v 

VDC-jih, ki pa v naši raziskavi predstavlja približno tretjino oseb z MDR starejših od 55 let. 

Težave, ki smo jih imeli pri pridobivanju anketirancev, so prav tako prispevale k razumevanju 

stanja oskrbe starostnikov z MDR pri nas. Med telefonskimi pogovori smo namreč dobili veliko 

zavrnitev predvsem s strani zaposlenih v DS-jih, ki so navajali, da niso primerna institucija za 

to populacijo, da imajo mogoče samo enega ali dva stanovalca in se jim zato sodelovanje ne zdi 

pomembno, prisotno je bilo tudi napačno razumevanje termina MDR (zamenjava z duševnimi 

motnjami) … Presenetljiva je nizka odzivnost VDC-jev, v raziskavi jih je sodelovalo 18 od 

skupno 34, torej dobra polovica. Zaradi manjšega števila odgovorov smo v raziskavo vključili 

tudi delno rešene ankete, ki so nam dale vpogled, pri katerih vprašanjih so anketiranci 

najpogosteje zaključili z reševanjem. Veliko anketirancev je zaključilo z reševanjem že pri 

prvem sklopu, kjer smo zbirali številčne podatke o uporabnikih, na vprašanje o številu oseb je 

odgovorilo 52 oseb, o spolu 38, o starostnih skupinah 35, o stopnji MDR 32, o vrsti programa 

36 in bivalnem okolju 35 oseb. Upad odgovorov nakazuje, da institucije mogoče nimajo zbranih 

nekaterih podatkov o uporabnikih. Pri tem moramo upoštevati, da je 13 anketirancev, od 

prvotnih 52-ih, na tem mestu zaključilo z reševanjem, ker niso imeli vključenih oseb z MDR 

starejših od 55 let. 

Zaposleni, ki so bili po presoji institucij najbolj primerni za izpolnjevanje ankete, so večinoma 

zaposleni v socialni službi (predvsem v DS-jih) ali kot vodje programov, enot oziroma 

strokovni vodje (predvsem v VDC-jih). Večina oseb z MDR starejših od 55 let je vključena v 

PSVZ-je (28,9 %), sledijo VDC-ji (27,1 %), DS-ji (14,5 %) in CUDV-ji (7,3 %). Starostniki z 

MDR starejši od 55 let predstavljajo v PSVZ 33,5 % populacije, v VDC-jih 11,7 %, v CUDV-

jih 6,4 %, v DS-jih pa le 2,6 %. Zanimiva je tudi ugotovitev, da pri osebah z MDR starejših od 

55 let prevladujejo osebe moškega spola, kar je nasprotno kot pri večinski populaciji. Večina 

starostnikov nad 55 let vključenih v raziskavo je stara med 55 in 65 let, oseb starejših od 80 let 

je manj kot v večinski populaciji. Polovica oseb je vključenih v celodnevno varstvo v različnih 

institucijah, kar govori v prid naraščajočim potrebam te populacije. 

 Anketiranci so najpogosteje navajali porast zdravstvenih težav, upad telesnih zmogljivosti, 

zmožnosti opravljanja vsakodnevnih opravil in intelektualnih sposobnosti. Med zdravstvenimi 

težavami so sodelujoči opažali težave podobne tistim v strokovni literaturi. Prevladujejo 

inkontinenca in druge bolezni prebavil in sečil, povišan srčni tlak in druge srčno-žilne bolezni, 

bolezni in težave povezane z gibanjem, sladkorna bolezen ter slabšanje vida in sluha. Med 

intelektualnim sposobnostmi so institucije navajale predvsem splošen upad, težave pri 

opravljanju vsakodnevnih opravil in težave pri razumevanju navodil. Kognitivni upad se pri 

osebah z MDR kot pri večinski populaciji začne po 65. letu oziroma prej v primerih 

prematurnega staranja ali zgodnjega začetka alzheimerjeve bolezni (Bigby, 2004). Pri 

vsakodnevnih dejavnostih anketiranci opažajo povečano potrebo po pomoči pri skrbi zase, 

težave pri sodelovanju v aktivnostih in upad interesa za sodelovanje. Na področju duševnega 

zdravja pri ciljni populaciji najpogosteje prepoznavajo demenco in depresijo, med vedenjskimi 

težavami pa agresijo in avtoagresijo ter konfliktnost. V literaturi podobno najpogosteje navajajo 

anksioznost in depresijo ter demenco pri osebah z downovim sindromov (Cooper, 1997, v 

Bigby, 2004). Pri komunikaciji so opazili prisotnost verbalne agresije, upad zanimanja za 

pogovor, zmanjšano razumljivost njihovega govora ter težave povezane s senzornimi okvarami. 

V medosebnih odnosih so starostniki z MDR pogosto v konfliktu s sostanovalci in zaposlenimi, 

izkazujejo manj zanimanja za druženje in potrebo po umirjenem okolju. Težave s spori so 

navajali predvsem DS-ji, kar lahko skušamo razložiti s slabšim razumevanjem specifike MDR 
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s strani ostalih stanovalcev. Tukaj vidimo predvsem nalogo zaposlenih pri seznanjanju 

stanovalcev s posebnimi potrebami teh oseb, kar bi doprineslo h kvalitetnejšem sobivanju.  

Posebne programe za starostnike z MDR po navedbah anketirancev izvaja slaba polovica 

institucij, polovica od vseh VDC-jev, PSVZ-jev in CUDV-jev ter noben DS. Glede na opise 

smo jih razdelili v štiri kategorije: posebne skupine za starostnike z MDR, prilagoditev 

zaposlitvenih dejavnosti, prilagoditve v programu institucionalnega varstva ter ostale strategije 

in prilagoditve. Kot posebne programe so institucije navedle posebno skupino za starostnike z 

MDR, posebno skupino v okviru storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

posebne prostočasne dejavnosti in program aktivna starost. Po pregledu opisov programov 

težko govorimo o posebnih programih za ciljno populacijo, gre predvsem za prilagoditve 

obstoječih programov. V Sloveniji imamo torej dva modela programov za starostnike z MDR: 

starostno integracijo, vključevanje starejših oseb v programe za mlajše osebe z MDR (CUDV-

ji, VDC-ji) in v manjšem obsegu splošno integracijo, vključevanje starostnikov z MDR v 

storitve za večinsko populacijo (DS-ji). Specializiranih programov za starostnike v pravem 

pomenu nimamo, gre zgolj za obsežnejše prilagoditve obstoječih programov glede na 

iznajdljivost posamezne institucije. 

Največ prilagoditev nudijo institucije pri zaposlitvenih dejavnostih, kjer se prilagajajo 

zmožnostim in interesom ciljne populacije. Prisotne so tudi prilagoditve tempa in zahtevnosti 

aktivnosti, velikosti skupine, več je možnosti za počitek in sproščanje. Prilagajajo tudi 

prostočasne dejavnosti, predvsem glede na želje in interese starostnikov. Institucije izvajajo 

prilagojene izobraževalne dejavnosti, ki smo jih razdelili v naslednje kategorije: športne, 

kulturne, družabne, prostočasne dejavnosti, izleti in letovanja ter drugo. Anketiranci so na tem 

mestu ponovno izpostavili povečane potrebe po pomoči pri opravljanju vsakodnevnih opravil. 

Potrebna je predvsem pri osebni higieni, oblačenju, hranjenju in izločanju. Prilagoditve na 

področju trajanja aktivnosti institucije izvajajo predvsem v obliki odmorov in počitka, 

aktivnosti pa trajajo krajši čas. Institucije so prilagodile fizično okolje na naslednje načine: 

odprava arhitektonskih ovir v stavbi in okolici, prilagoditev toaletnih prostorov, nabava 

ustreznih ležišč, uporaba dvigala ali bivanje v pritličju. V institucijah spodbujajo socialne stike 

starostnikov z MDR s podporo pri ohranjanju stikov, pomočjo pri navezovanju stikov, 

vodenjem pri reševanju konfliktov, organizacijo srečanj s svojci, prijatelji in prostovoljci, 

sodelovanjem z društvi ter organizacijo različnih dogodkov. 

Institucije so navedle kar nekaj potrebnih značilnosti programov, ki se skladajo s tistimi iz 

strokovne literature: širok izbor aktivnosti, razpoložljivost in izbira aktivnosti primernih glede 

na posebne potrebe in starost, individualiziran pristop, fleksibilne zahteve ter fleksibilen 

časovni okvir (Bigby, 2004). Podobno kot v raziskavi C. Bigby (2005) je v programih premalo 

poudarka na možnostih za samoizražanje in spodbujanje zdravega življenjskega sloga, v našem 

prostoru pa še pri spodbujanju aktivne participacije v skupnosti. 

 

Anketiranci institucije v povprečju ocenjujejo kot niti primerne in prilagojene niti neprimerne 

in neprilagojene za starejše osebe z MDR. Najvišje ocenjen je VDC (ocena 3,53), sledi CUDV 

(ocena 3,25), PSVZ (ocena 3) in DS (ocena 2,89). V raziskavi je največ starostnikov vključenih 

v PSVZ-je, ki pa so jih anketiranci soglasno ocenili kot niti primerne niti neprimerne za ciljno 

populacijo.  

Ugotovili smo močno povezanost med vrsto institucije ter oceno o primernosti in prilagojenosti 

institucije za starostnike z MDR starejše od 55 let. Z zanemarljivo stopnjo tveganja lahko 

trdimo, da anketiranci ocenjujejo, da je primernost in prilagojenost institucije za osebe z MDR 

starejše od 55 let odvisna od vrste institucije. Najprimernejši in najbolj prilagojeni ciljni 

populaciji so glede rezultate VDC-ji. 
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Anketiranci so ustreznost in prilagojenost institucije za ciljno populacijo utemeljevali z uporabo 

individualiziranega pristopa, prilagajanjem programa, možnostjo izbire aktivnosti, 

izobraževanjem kadra, iskanjem ustreznih pristopov in prilagajanjem fizičnega okolja. 

DS-ji so kot razloge za neprimernost in neprilagojenost institucije za ciljno populacijo navajali 

neustreznost institucije za starostnike z MDR, usposobljenost za delo s starostniki nad 65 let, 

ki imajo težave povezane s staranjem, neustrezne strokovne podlage in programi za starostnike 

z MDR, prilagojenost institucije za starostnike, osebe z MDR posledično obravnavajo kot 

ostale, majhno število vključenih oseb z MDR, zato ni potrebe po prilagajanju oskrbe. Med 

ostalimi razlogi prevladujeta neprilagojenost fizičnega okolja in neusposobljenost kadra za delo 

s starejšimi osebami z MDR. 

 

Anketiranci so zaposlene v instituciji povprečno ocenili kot niti primerno niti neprimerno 

usposobljene za delo s starostniki z MDR. Najvišje so ocenjeni zaposleni v VDC-jih (ocena 

3,47), sledijo zaposleni v PVSZ-jih in CUDV-jih (ocena 3) ter zaposleni v DS-jih (ocena 2,47). 

V višje ocenjenih institucijah je zaposlenega več kadra z znanji o osebah z MDR (na primer 

specialni pedagogi), v nižje ocenjenih pa osebja z znanji o starostnikih ter s starostjo 

povezanimi zdravstvenimi in drugimi težavami. Ugotovili smo, da med spremenljivkama vrsta 

institucije in ocena o usposobljenosti kadra za delo s starostniki z MDR, ni povezanosti. Z 

zanemarljivo stopnjo tveganja lahko tako trdimo, da vrsta institucije ne vpliva na oceno 

anketirancev o usposobljenosti kadra za delo z osebami z MDR starejšimi od 55 let. 

Anketiranci so podali naslednje utemeljitve usposobljenosti kadra za delo s ciljno populacijo: 

izobraževanje in usposabljanje kadra, zaposlitev več zdravstvenega kadra, učenje iz dolgoletne 

prakse, izmenjava znanja in izkušenj med strokovnimi delavci, spremljanje novitet v stroki ter 

naravnanost in usmerjenost h človeku. Oceno delne usposobljenosti kadra za delo s ciljno 

populacijo so izbrali tisti anketiranci, ki vidijo potrebo po dodatnem izobraževanju kadra. 

Razlogi za oceno kadra kot neusposobljenega za delo s starostniki z MDR so: usposobljenost 

osebja za delo s starostniki, ne z osebami z MDR, usposobljenost zaposlenih za delo z MDR, 

ne s starostniki in s starostjo povezanimi težavami, premalo ustrezno usposobljenega kadra, 

premalo zdravstvenega kadra ter pomanjkljiva ponudba izobraževanj na temo starostnikov s 

posebnimi potrebami, demence … 

 

Institucije se pri delu s starostniki z MDR soočajo s kadrovskimi težavami, neprilagojenostjo 

fizičnega okolja, (dodatnimi) posebnimi potrebami, zasedenostjo kapacitet ter pomanjkanjem 

programa celodnevnega institucionalna varstva. Anketiranci so najpogosteje izpostavili 

kadrovske težave, natančneje neustrezne kadrovske normative, pomanjkanje kadra, predvsem 

zdravstvenih delavcev ter neustrezno usposobljenost oziroma pomanjkanje znanj za delo s 

starostniki z MDR. Pogosto kot težavo navajajo tudi neustrezno fizično okolje, zaradi 

arhitektonskih ovir, neprimernih prostorov oziroma stavb v celoti, pomanjkanja ustrezne 

opreme … Institucijam izziv predstavljajo tudi dodatne posebne potrebe starajočih se oseb z 

MDR kot so demenca, gibalna oviranost, bolezni, nemotiviranost … V DS-jih se pogosto 

soočajo tudi s težavami pri sprejemanju oseb z MDR s strani sostanovalcev.  

 

Institucije si želijo več podpore pri skrbi za starostnike z MDR. Izrazito izstopa potreba po 

izobraževanju in pridobivanju dodatnih znanj o starostnikih z MDR, anketiranci si želijo tudi 

supervizije in izmenjave izkušenj med institucijami. Sledijo potrebe po ustreznih prostorskih 

pogojih brez arhitektonskih ovir in manjšemu številu uporabnikov. Institucije potrebujejo več 

kadra, zaradi povečanja potreb po pomoči in podpori ciljni skupini. Od države in občin si želijo 

več posluha za to problematiko, razvoj ustreznih pristopov, načrta dela ter omogočanje teh s 

finančno podporo. 
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Anketiranci so med predlogi navedli predvsem ideje za storitve in programe ter oblike bivanja, 

ki bi bile primernejše za starostnike z MDR: posebni programi za starostnike z MDR kot 

posebna oblika institucionalnega varstva organizirana regijsko v manjših enotah, prilagoditve 

znotraj obstoječih programov (manjše skupine), možnost izbire oblike nastanitve, razvoj 

skupnostnih oblik oskrbe za to populacijo (pomoč na domu, podpora družinam, več možnosti 

dnevnega varstva v lokalnem okolju, stanovanjske skupine, nove oblike skrbi) ter finančna 

podpora za zagotavljanje izobraževanja kadra in prostorskih prilagoditev. Nekateri predlogi so 

podobni tistim, ki so jih navajali anketiranci iz VDC-jev v raziskavi S. Špendal (2014): posebne 

enote VDC, VDC s prilagojenim programom ter neinstitucionalne oblike (na primer bivalne 

skupnosti). Zaposleni v VDC-jih v omenjeni raziskavi so predlagali tudi prilagojene programe 

v DS-jih in PSVZ-jih (Špendal, 2014). 

Sledijo predlogi povezani s kadrovskimi normativi. Anketiranci si želijo več kadra in osebja z 

ustreznimi znanji. Podali so tudi predloge za sistemske in zakonske ureditve tega področja: 

starostna omejitev za vključitev v storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebni pogoji 

(»upokojitev«), prilagoditev fizičnega okolja v namestitvah, zagotovitev zadostnega števila 

ustrezno izobraženega kadra, zakon o dolgotrajni oskrbi, sistemska ureditev oskrbe znotraj 

obstoječih institucij in programov ali oblikovanje novih ter finančna podpora institucijam za 

zagotavljanje izobraževanja kadra in prostorskih prilagoditev. Podobne predloge so navajali 

tudi anketiranci v raziskavi S. Špendal (2014): zakonsko podprti programi, zakonska določitev 

starostne meje za upokojitev, prilagoditev prostorov ter finančna podpora. 

  



 

 

68 

 

8 PRIPOROČILA 

8.1 KAJ LAHKO NAREDIJO INSTITUCIJE 

8.1.1 STRATEGIJE ZA ZAGOTAVLJANJE DOBREGA ZDRAVJA 
Podpora starostnikom z MDR pri spreminjanju življenjskega stila lahko zajema 

prestrukturiranje vsakodnevnih aktivnosti za povečanje fizične aktivnosti (uporaba stopnic 

namesto dvigala), iskanje možnosti in motiviranje za sodelovanje v strukturiranih športnih 

aktivnostih, informiranje o zdravem načinu življenja ter ohranjanju zdravja (Bigby, 2004). 

Izobraževanje o starosti in z njo povezanih spremembah je temeljna pravica oseb z MDR. 

Osebam lahko boljše razumevanje starosti omogoči zgodnejše prepoznavanje simptomov in 

manjšo odvisnost od opazovanja drugih. V tujini so v ta namen razvili prilagojene izobraževalne 

materiale primerne za osebe z MDR, ki so v pomoč delavcem v praksi (Bigby, 2004). Zajemajo 

teme o starostnih spremembah, pripravah na zdravniške preglede, skrbi za zdravje … Nekateri 

so prosto dostopni na spletu, vendar so žal na voljo le v angleškem jeziku (na primer: 

https://www.dsscotland.org.uk/resources/publications/for-parents-of-adults/ in 

https://booksbeyondwords.co.uk/#/resources-dl/). 

Redne kontrole zdravstvenega stanja omogočajo zgodnje prepoznavanje in pravočasno 

zdravljenje. Pri starostnikih z MDR je to še večjega pomena, zaradi slabšega razumevanja 

lastnega zdravstvenega staranja, procesov staranja in komunikacijskih težav. Priporočljivo je, 

da se zdravstveni načrt oblikuje kot del individualiziranega načrta posameznika, kar pomaga 

pri formalizaciji in spremljanju rednosti kontrol (Bigby, 2004). Kot ostali starostniki naj bodo 

testirani za pogoste starostne bolezni, opravi naj se pregled oči, sluha in zobovja (Evenhuis idr., 

2001). Poleg tega je smiselno redno spremljanje krvnega tlaka, holesterola in vrednosti železa 

v krvi (Bigby, 2004). 

Podpora pri uporabi podpornih naprav in pripomočkov kot so: slušni aparat, očala ali 

bergle. Starostniki z MDR potrebujejo pomoč pri učenju uporabe in skrbi za pripomočke. Poleg 

tega je potrebnih veliko spodbud za navajanje na nov pripomoček (Bigby, 2004). 

Prilagajanje socialnega in fizičnega okolja lahko izboljša socialne interakcije ter aktivno 

vključenost v vsakodnevne aktivnosti. Senzorne starostne spremembe lahko kompenziramo z 

izbiro ustreznih komunikacijskih strategij in preprostimi prilagoditvami okolja. Nekatere 

metode, ki jih lahko uporabimo pri poslabšanju sluha starostnika so: zmanjševanje hrupa v 

prostorih ali zagotovitev posebnega prostora (brez radia ali televizije) in uporaba ustreznih 

komunikacijskih načel. Za starostnike s poslabšanjem vida prilagajamo osvetlitev prostorov, s 

kontrastom označimo stopnice in druge ovire. Boljšo mobilnost in zmanjševanje možnosti 

padcev lahko zagotovimo z nedrsečimi trakovi, namestitvijo ograje, odstranitvijo preprog, 

urejenostjo prostora, minimalnimi spremembami v postavitvi pohištva za ohranjanje običajnih 

vzorcev premikanja po prostoru (Bigby, 2004). 

8.1.2 STRATEGIJE ZA OHRANJANJE PSIHOLOŠKEGA IN EMOCINALNEGA 

BLAGOSTANJA 
Strategije za zmanjševanje kognitivnega upada ali njegovega vpliva v prvi vrsti zajemajo 

pozitivna stališča zaposlenih in družine o zmožnosti starostnikov z MDR. Najosnovnejša 

strategija je omogočanje kontinuirane uporabe kognitivnih sposobnosti preko zagotavljanja 

priložnosti za aktiven življenjski stil v starosti. Pozitiven vpliv na ohranjanje kognitivnih 

funkcij imajo tudi strategije, ki so prvotno namenjene fizičnemu in duševnemu zdravju. 

Učinkovitost samega učenja lahko izboljšamo s prilagajanjem učnih strategij in okolja, na 

primer prilagajanje tempa učenja, poenostavljanje navodil, omogočanje daljšega odzivnega 

https://www.dsscotland.org.uk/resources/publications/for-parents-of-adults/
https://booksbeyondwords.co.uk/#/resources-dl/
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časa, vsebinsko in oblikovno prilagajanje gradiv, zagotavljanje mirnega in primerno 

osvetljenega prostora (Bigby, 2004) … 

Spremljanje duševnega zdravja je pomembno zaradi povečanega tveganja pojava duševnih 

motenj pri osebah z MDR v starosti (Bigby, 2004). Že tako zahtevno identifikacijo lahko 

otežuje še napačno povezovanje vedenjskih sprememb in drugih simptomov povezanih s 

staranjem (Tor in Chui, 2002, v Bigby, 2004). Posebno pozornost je potrebno posvetiti 

najpogostejši diagnozi alzheimerjevi bolezni, predvsem pri osebah z downovim sindromom.  

Strategije za podporo pri soočanju z izgubo in žalovanjem. Priprava in izobraževanje o smrti 

bi morala biti na voljo vsem odraslim osebam z MDR, ki težje razumejo koncept smrti. Za 

učinkovito podporo je potrebno tudi strokovnjake opremiti z znanji o žalovanju in preprečiti 

napačna stališča, da osebe z MDR ne občutijo žalosti ob izgubi. Osebe z MDR imajo pravico 

do iskrenih informacij o resnih boleznih in smrti njihovih bližnjih. Prav tako naj bodo prisotne 

na pogrebu ali drugih ritualih povezanih s smrtjo. Če svojci ne zmorejo zagotoviti podpore, je 

priporočljivo, da jih na pogrebu spremlja druga podporna oseba. Osebi z MDR je potrebno 

zagotoviti podporo pri izražanju in razumevanju čustev, pri čemer je ključnega pomena 

opazovanje vedenja in izbira ustreznih komunikacijskih tehnik. V pomoč so lahko konkretni 

materiali kot so: fotografije, slike, knjige in neverbalni pristopi kot risanje, oblikovanje albuma, 

zbirke spominov … Če opažamo, da se oseba ne zmore soočati z žalostjo ter se pojavljajo 

vedenjske in čustvene težave, je priporočljivo poiskati pomoč strokovnjaka. Zelo konkretna in 

praktična strategija je izogibanje pomembnim spremembam ter ocenjevanju funkcioniranja vsaj 

leto dni (Bigby, 2004). 

 

8.2 KAJ LAHKO NAREDI STROKA/ STROKOVNJAKI 
Glas oseb z MDR, njihov pogled na staranje, kakšno podporo bi potrebovali, kaj razumejo kot 

uspešno staranje je največja pomanjkljivost v raziskovanju tega področja. C. Bigby (2004) 

posledično vidi kot glavo nalogo stroke raziskovanje perspektive oseb z MDR o staranju, 

raziskovanje njihovih želja, strahov in željenih vrst podpore. Meni, da je potrebno preučiti tudi 

obstoječe storitve, v katere so vključeni starostniki z MDR za njihovo izboljšanje (Bigby, 2004). 

Osebje zaposleno v institucijah za osebe z MDR se bo moralo izobraževati o temah staranja za 

premagovanje starostne diskriminacije, prenizkih pričakovanj in povečanje zavedanja o 

potrebah povezanih s staranjem (Bigby, 2004). Osebje zaposleno v DS-jih pa bo moralo 

pridobiti znanja o MDR. 

 

8.3 KAJ LAHKO NAREDI DRŽAVA 
»Obstoječa zakonodaja s kadrovskimi in prostorskimi normativi ter utečeni pristopi dela niso 

prilagojeni starajočim. Premalo upoštevajo njihove dejanske potrebe in specifične lastnosti« 

(Projektna skupina starostnikov v CUDV Radovljica, 2015).  

V tujini poznajo »sektorje za posebne potrebe«, C. Bigby (2004) predlaga, da ti prevzamjo 

vodilno vlogo pri načrtovanju oskrbe starostnikov z MDR. Potrebne so nove inciative, projekti 

za zadovoljitev potreb starejših oseb z MDR, ki sedaj niso krite z nobeno storitvijo.  

Predlogi strategij (Bigby, 2004): 

 Spodbujanje inkluzije v večinskih storitvah: Večinske storitve se morajo prilagoditi 

potrebam ciljne skupine, posameznikom namreč to pogosto omogoča, da ostanejo v 

domačem okolju. 

 Prilagajanje in financiranje storitev za osebe z MDR: Potrebno bo zagotoviti 

možnosti oskrbe na domu, izobraževanje kadra, vključevanje osebja z znanjem o 
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demenci in drugih starostnih boleznih, sodelovanje s paliativno oskrbo in zdravstevim 

osebjem. 

 Razvoj partnerstva in skupnega načrtovanja: Sodelovanje posameznikov, njihovih 

družin in vseh odgovornih v sistemu je nujno za zagotavljanje primerne podpore. 

Potrebno bo medsektorsko sodelovanje, na primer med socialnim varstvom ter 

zdravstvom. 
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9 SKLEP IN USMERITVE ZA NADALJNO DELO 
Namen raziskave je bil pregled in analiza oskrbe starostnikov z MDR starejših od 55 let v 

institucijah, v katere so vključeni – VDC-ji, CUDV-ji, PSVZ-ji in DS-ji. Z anketnim 

vprašalnikom smo zbrali podatke o številu oseb v institucijah, deležu po starostnih skupinah, 

stopnji MDR, vrstah programov, v katere so vključene, ter bivalnem okolju. Ugotovili smo, da 

je večina oseb starih med 55 in 64 let, ima zmerno MDR, živi v zavodu ter je vključena v 

program celodnevnega institucionalnega varstva. Anketiranci so potrdili, da se pri starostnikih 

z MDR pojavljajo dodatne posebne potrebe ter posledično potrebujejo podporo in pomoč na 

večini področji. Pri ciljni populaciji je prisotna porast zdravstvenih težav, upad telesnih 

zmožnosti, upad zmožnosti opravljanja vsakodnevnih aktivnosti ter upad intelektualnih 

sposobnosti. Institucije programe prilagajajo po lastni presoji in zmožnostih. Nekatere navajajo 

obstoj posebnih programov za starostnike z MDR, vendar gre v večini primerov le za 

prilagoditev obstoječih programov, znotraj katerih so oblikovali skupine oziroma prilagojene 

aktivnosti za te osebe. Institucije se najpogosteje poslužujejo prilagoditev zaposlitvenih 

dejavnosti (v storitvi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji), prilagoditev 

prostočasnih in izobraževalnih dejavnosti, prilagajajo tudi trajanje samih aktivnosti. Pri 

vsakodnevnih aktivnosti navajajo povišane potrebe po pomoči na skoraj vseh področji skrbi 

zase. Zaradi zdravstvenih težav in težav z gibanjem so potrebne tudi prilagoditve fizičnega 

prostora, obstoječe stavbe pogosto niso primerne za starostnike. Institucije so poudarile, da bi 

zato potrebovale več finančne podpore.  

Ugotovili smo, da je ocena o primernosti in prilagojenosti institucije za delo s starostniki z 

MDR odvisna od vrste institucije. Kot najprimernejša institucija so se izkazali VDC-ji, kot 

najmanj primerna pa DS-ji. Zaposleni v VDC-jih so bili ocenjeni kot najbolj usposobljeni za 

delo s ciljno populacijo, kader v DS-jih pa najmanj. Anketiranci so izpostavljali potrebo po 

izobraževanju kadra, zaposleni v VDC-jih bi potrebovali znanja o staranju in z njim povezanimi 

težavami, osebje v DS-jih pa znanja o specifikah MDR. Največkrat so bile izpostavljene 

kadrovske težave, poleg že prej omenjenih pomanjkljivih znanj osebja, se institucije soočajo 

tudi s pomanjkanjem kadra, zaradi neustreznih kadrovskih normativov in povečanja potreb po 

pomoči. Med potrebami po podpori je bila najbolj izpostavljena potreba po pridobivanju 

dodatnih znanj, sledile so potrebe po ustreznih prostorskih pogojih in zadostnemu številu kadra. 

Institucije si v splošnem želijo več posluha za to problematiko s strani odgovornih organov, 

izpostavljajo potrebo po razvoju ustreznih pristopov in načrtov dela s to populacijo ter 

omogočanje teh s finančnimi sredstvi. Podale so tudi veliko zanimivih predlogov za oblike 

oskrbe starejših oseb z MDR: od oblikovanja posebnih programov, prilagoditev obstoječih 

programov, do več možnosti skupnostne oskrbe in razvoju novih oblik le-te. Izpostavile so 

pravico starostnikov z MDR do izbire oblike namestitve, ki sedaj ni mogoča. Institucije si želijo 

sistemsko ureditev področja oskrbe starostnikov z MDR.  

Trenutno je skrb za starostnike z MDR v Sloveniji prepuščena dobri volji vodstva in zaposlenih 

v institucijah. Prilagoditve, ki bi jih te želele omogočati, pa so velikokrat onemogočene zaradi 

pomanjkanja finančne podpore. Sodelujoči v institucijah pošiljajo jasno sporočilo pristojnim 

organom, da za kakovostno oskrbo potrebujejo dodatna izobraževanja, več kadra in sredstva za 

prilagoditev fizičnega okolja. Smiselni so tudi predlogi za ureditev oskrbe za starostnike z MDR 

na državni ravni, pristojno ministrstvo naj zagotovi vsaj smernice za delo s to populacijo. V 

prihodnje bo zagotovo potrebno spodbujanje inkluzije v večinskih institucijah in oblikovanje 

novih možnosti oskrbe z ustrezno izobraženim kadrom. Seveda pa na tem mestu ne moremo 

mimo vprašanja individualiziranih programov – ali ti ne zadoščajo za prilagajanje storitev 

naraščajočim potrebam starostnikov z MDR? Menimo, da na tem področju nekatere institucije 

že delajo vse, kar je v njihovi moči. Ne smemo pozabiti, da gre za posebne potrebe, ki se v 

starosti še stopnjujejo ter posledično zahtevajo več pomoči in specialna znanja zaposlenih, ki 
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jih po besedah anketirancev že tako primanjkuje. Zagotovo pa lahko zaposleni v posamezni 

instituciji pripomorejo h kakovostni oskrbi starostnikov z MDR tako, da prisluhnejo njihovim 

željam. 

Opravljena raziskava prestavlja podlago za razvoj oskrbe starostnikov z MDR pri nas, ki pa 

zahteva sistemsko in zakonodajno ureditev ter finančno podlago za realizacijo. V nadaljnje 

raziskovanje bi bilo smiselno zajeti tudi skupino starostnikov, ki živijo doma s starši ali 

skrbniki. Zanimivo bi bilo raziskati, kakšne so želje oseb z MDR ter kakšne so potrebe njihovih 

skrbnikov, kar bi nam zagotovilo pomembne informacije za razvoj ustreznih storitev. 
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11 PRILOGE 

11.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem Irena Trošt, študentka drugostopenjskega magistrskega študijskega programa specialna in 

rehabilitacijska pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Za potrebe 

magistrskega dela na temo »Skrb za starostnike z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji«, 

ki ga opravljam pod mentorstvom doc. dr. Mojce Lipec Stopar in somentorstvom dr. Daniele 

Bratković, raziskujem značilnosti skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju starejše od 

55 let v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo, domovih za 

starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih v Sloveniji.  

Prosim Vas, da priložen anketni vprašalnik posredujete tistemu sodelavcu v Vaši instituciji, ki 

je po Vaši presoji s strokovnega vidika najprimernejši za vprašanja s področja staranja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju. 

Anketa je anonimna, Vaši odgovori bodo uporabljeni izključno za pripravo magistrskega dela. 

Končne ugotovitve raziskave in smernice za delo z starostniki z motnjami v duševnem 

razvoju bodo objavljene na strani http://pefprints.pef.uni-lj.si/. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam, 

Irena Trošt 

 

Pozdravljeni! 

Podana vprašanja se nanašajo na vse enote institucije. Pri reševanju izberite ali vpišite 

zahtevan odgovor. Za vsa morebitna vprašanja sem Vam na voljo preko elektronske pošte 

ir1.trost@gmail.com ali telefonske številke 031 266 215.  

 

 
Q1 - Naziv institucije:  
 

 

  

 

 
Q2 - Vrsta institucije:  
 

 Javni varstveno delovni center (v nadaljevanju VDC)  

 VDC s koncesijo  

 Center za usposabljanje, delo in varstvo (v nadaljevanju CUDV)  

 Javni dom za starejše (v nadaljevanju DS)  

 Zasebni DS s koncesijo  

 Posebni socialno varstveni zavod (v nadaljevanju PSVZ)  
 

 
Q3 - Spol:  
 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/
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 Moški  

 Ženski  
 

 
Q4 - Naziv delovnega mesta:  
 

 

  

 

 
Q5 - Vpišite število trenutno vključenih oseb:  
 

 Število 

Vse osebe   

Osebe z motnjami v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju MDR) 

  

Osebe z MDR starejše od 55 let   

 

 
IF (4) Q5c   
Q6 - Vpišite število oseb z MDR starejših od 55 let po spolu:  
 

 Število 

Moški   

Ženske   

 

 
IF (4) Q5c   
Q7 - Vpišite število oseb z MDR starejših od 55 let po starostnih skupinah:  
 

 Število 

55 – 64 let   

65 – 74 let   

74 – 85 let   

Nad 85 let   

 

 
IF (4) Q5c   
Q8 - Vpišite število oseb z MDR starejših od 55 let glede na stopnjo MDR:  
 

 Število 

Lažja   

Zmerna   

Težja   

Težka   

Kombinirane motnje   

 

 
IF (4) Q5c   
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Q9 - Vpišite število oseb z MDR starejših od 55 let glede na vrsto storitve:  
 

 Število 

VDC oz. CUDV -storitev institucionalnega 

varstva: celodnevno varstvo 

  

VDC oz. CUDV -storitev institucionalnega 

varstva: dnevno varstvo  

  

VDC oz. CUDV - storitev institucionalnega 

varstva: 16 ur + storitev vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji 

  

VDC oz. CUDV - (samo) storitev vodenja, 

varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji 

  

DS oz. PSVZ – celodnevno institucionalno 

varstvo 

  

DS oz. PSVZ – dnevno varstvo   

Institucionalno varstvo v oskrbovanem 

stanovanju 

  

 

 
IF (4) Q5c   
Q10 - Vpišite število oseb z MDR starejših od 55 let glede na bivalno okolje:  
 

 Število 

Doma s starši   

S sorodniki oz. zakonitimi zastopniki   

V drugi družini    

V zasebnem varstvu   

V DS oz. PSVZ   

V zavodu   

V bivalni enoti kot samostojni enoti ali 

dislocirani enoti zavoda (do 24 oseb)  

  

V stanovanjski skupini kot samostojni enoti 

ali dislocirani enoti zavoda (do 6 oseb) 

  

Samostojno z občasno pomočjo   

 

 
IF (4) Q5c   
Q11 - Vpišite število oseb z MDR starejših od 55 let, pri katerih opažate (dodatne) posebne potrebe, ki so 

se pojavile v starosti. Navedite tudi konkretne primere posebnih potreb po posameznih področjih.   
 

 Število Konkretni primeri 

Telesne zmogljivosti     

Zdravstvene težave     

Intelektualne sposobnosti      

Praktične veščine (vsakodnevne aktivnosti)     

Duševno zdravje in vedenjske težave     

Komunikacija     

Medosebni odnosi     
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IF (4) Q5c   
Q14 - Ali nudite poseben program/e oziroma aktivnost/i za starostnike z MDR?    
 

 Da  

 Ne  
 

 
IF (4) Q5c   
IF (5) Q14 = [1]   
Q15 - Če da, ga/jih prosim opišite in navedite njegove/njihove prednosti za starostnike z MDR.   
 

 

  

 

 
IF (4) Q5c   
Q16 - Ali prilagajate obstoječe programe oziroma storitve za starostnike z MDR? Če da, navedite 

konkretne primere prilagoditev po posameznih področjih.   
 

 Da Ne Nimamo te 

storitve oz. 

programa 

Konkretni 

primeri 

Zaposlitvene dejavnosti      

Prostočasne dejavnosti      

Izobraževalne dejavnosti      

Vsakodnevne aktivnosti (osebna higiena, 

oblačenje, prehrana …)    
  

Trajanje aktivnosti      

Fizično okolje      

Socialni stiki      

 

 
IF (4) Q5c   
Q19 - Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s podanima trditvama.  
 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Naša institucija je prilagojena in primerna 

za starostnike z MDR.      

Usposobljenost našega kadra je ustrezna za 

delo s populacijo starostnikov z MDR.       

 

 
IF (4) Q5c   
Q20 - Utemeljite vašo oceno za trditev "Naša institucija je prilagojena in primerna za starostnike z 

MDR".  
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IF (4) Q5c   
Q21 - Utemeljite vašo oceno "Usposobljenost našega kadra je ustrezna za delo s populacijo starostnikov z 

MDR".  
 

 

  

 

 
IF (4) Q5c   
Q22 - S kakšnimi ovirami se soočate pri delu s starostniki z MDR?   
 

 

  

 

 
IF (4) Q5c   
Q23 - Kakšno podporo bi potrebovali pri načrtovanju skrbi za starejše osebe z MDR?    
 

 

  

 

 
IF (4) Q5c   
Q24 - Kakšni so vaši predlogi za spremembe in izboljšave na področju skrbi za starejše osebe z MDR v 

Sloveniji?   
 

 

  

 

 

 

 


