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Izhodišča strokovnega srečanja
Stari ljudje so v 21. stoletju ključen izziv za razvoj konceptov, metod in spretnosti socialnega
dela, zato se socialno delo odziva na pojave, ki spremljajo starost, staranje in stare ljudi
predvsem razvojno. Pri tem zasedata raziskovanje in projektno delo specifično mesto, saj
omogočata nova spoznanja za socialno delo s starimi ljudmi, povezovanje z drugimi znanostmi
in strokami in pojavnost novih, socialnodelovnih tem in vprašanj vezanih na oskrbo starih ljudi.
V takšnih razmerah postaja socialno delo na področju skrbi za stare ljudi pomembna in
prepoznana znanost in stroka.
Za učinkovito pomoč in nadaljnji razvoj socialno delo potrebuje tudi znanja drugih znanosti,
zato je pomembno, da se z aktualnimi spoznanji seznanjamo in vključujemo v
interdisciplinarne raziskave in projekte. V Sloveniji žal nimamo razvite gerontologije, vede, ki
bi sistematično zbirala in spodbujala razvoj novih spoznanj na področju staranja, starosti in
življenja starih ljudi. Kljub temu nastajajo različne raziskave, domači in mednarodni projekti pa
spodbujajo razvoj novega znanja v teoriji in praksi.
Letošnje strokovno srečanje namenjamo predstavitvi rezultatov raziskav in projektov, ki so
pomembni za socialno delo s starimi ljudmi, omogočajo njegov razvoj in vplivajo na razvoj
kakovostne oskrbe starih ljudi v Sloveniji.

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA
8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.15 Otvoritev strokovnega srečanja
izr. prof. dr. Jana MALI, vodja Socialne sekcije Gerontološkega društva Slovenije
Franja Jakob, predsednica Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti Socialnih zavodov Slovenije
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11.00 – 13.30 Interdisciplinarno znanje na področju pomoči ljudem z demenco
1. Sobivanje z demenco
Katarina GALOF, dipl. del. ter., Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
2. Uporaba didaktičnih pripomočkov pri uporabnikih z demenco
Nina LOGAR, Nika DRAKSLER, dr. Marija TOMŠIČ, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
3. Usposabljanje za celostno oskrbo in inovativne oblike oskrbe stanovalcev z demenco
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delo, Univerza v Ljubljani
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izr. prof. dr. Maša FILIPOVIČ HRAST, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
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Nagovor ob otvoritvi strokovnega srečanja
Socialno delo kot stroka se ukvarja s široko paleto ljudi, med drugim tudi s starimi, ki doživljajo
različne socialne, duševne, ekonomske, zdravstvene in druge stiske. Raziskave kažejo, da
pomoč v primeru stiske poišče le 15 % starostnikov. Cilj vseh socialnih intervencij je nuditi
pomoč starostnikom v različnih konfliktnih, stresnih in življenjsko obremenjujočih situacijah, s
ciljem, da se integrirajo v socialno okolje s pomočjo različnih metod dela - od svetovanja in
terapije, skupinskega dela, usposabljanja za asertivnost in usposabljanja v socialnih
spretnostih do individualnega načrtovanja, ocenjevanja tveganja, zagovorništva, zagotavljanja
storitev, dajatev in informacij, uličnega, skupnostnega dela, dela v soseski …
Pri reševanju socialno problemskih situacij in družbenem vključevanju starejših je njihove
potrebe treba obravnavati celostno, da bi lahko zadovoljevali osnovne potrebe primerno
kulturi, v kateri živijo, in običajni kakovosti življenja. Pri artikulaciji družbenih problemov in
iskanju rešitev se kaže potreba po povezovanju medresorskih pristopov, lokalnega okolja in
gospodarstva. Poleg prilagoditev v gospodarstvu so namreč za podaljšanje samostojnega
življenja v bivalnem okolju ključne tudi prilagoditve bivalnih razmer, oskrbovalnih storitev,
prometne infrastrukture ter drugačne institucionalne in skupinske oblike bivanja.
Hitro naraščanje deleža starejšega prebivalstva predstavlja velik izziv, s katerim se soočajo vse
razvite države, vključno s Slovenijo. Kako zagotoviti vse več starejšim kakovostno, aktivno in
zdravo starost, pa postaja pomembno vprašanje, ki ga skušajo razrešiti tudi različne evropske
iniciative in partnerstva. Ponuja se več možnih rešitev, s katerimi naj bi se izognili
prezgodnjemu institucionalnemu varstvu ter starejšim omogočili zdravo in aktivno staranje.
Hkrati bi z vpeljavo novih rešitev lahko zagotovili bolj stabilen sistem oskrbe in zdravstva.
Vpeljevanja inovativnih rešitev se je treba lotiti sistematično in celostno. Niso dovolj le
posamezne storitve ali pripomočki, ampak je treba zagotoviti celosten pristop. Le s celostnim
pristopom bo zagotovljena dolgotrajna oskrba, ki je dovolj kakovostna in je na voljo vsem, ki
jo potrebujejo.
V Sloveniji je do sedaj razvitih in implementiranih malo rešitev, ki bi zagotavljale sistem
dolgotrajne oskrbe. Kot je bilo pokazano, se največkrat razvijajo in vpeljujejo posamezne
rešitve, medtem ko sistema, ki bi to povezoval in zagotavljal dolgotrajne rešitve na tem

področju še ni. Slovenske dobre prakse predstavljajo le posamezne rešitve ali pa gre za prakse
vpeljane na lokalni ravni, ki niso povezane v širši kontekst.
Staranje prebivalstva, vprašanje vzdržnosti zdravstvenega in oskrbovalnega sistema ter željo
starejših, da čim dlje in neodvisno živijo, bi izpostavila kot ključne razloge, zakaj je treba
premisliti in poiskati inovativne možnosti za zagotavljanje kakovostnega življenja starejših
oseb.
Vezano na uvod bi zaključila s kitajskim pregovorom:
»Ribe plavajo na dnu jezera in vendar jih ribič ujame;
ptice letajo visoko v zraku in vendar jih strelec lahko zadene;
samo globočine človekovega srca se ne da izmeriti«.
Franja Jakob
predsednica aktiva socialnih
delavcev pri SSZS

Izr. prof. dr. Jana Mali

Pomen projektnega in raziskovalnega dela za razvoj socialnega dela s
starimi ljudmi
1. Uvod
Socialno delo s starimi ljudmi je vedno bolj prepoznano kot specializirano področje socialnega
dela, saj vprašanja povezana s starostjo in pomočjo starim ljudem narekujejo razvoj
konceptov, metod in spretnosti socialnega dela. Na novo porajajoča področja, kot so denimo
dolgotrajna oskrba, demenca, pomoč umirajočim in njihovim sorodnikom, se socialno delo
odziva dvojno. Na eni strani preverja uporabo razvitih konceptov in metod pomoči in na drugi
k novim temam pristopa projektno in raziskovalno, da bi razvili nove načine in oblike pomoči.
Na področje staranja in dela s starimi ljudmi vstopa socialno delo na svojevrsten način, a ni
edina veda, ki se ukvarja z ljudmi v starejšem življenjskem obdobju. Ne le, da je starost
kompleksen pojav in da je starejša populacija izrazito heterogena populacija. Iskanje rešitev
na stiske starih ljudi od socialnih delavcev zahteva kritično presojo stališč, ki jih zavzemajo
predstavniki različnih strok in politik na področju oskrbe starih ljudi.
Za učinkovito pomoč in nadaljnji razvoj socialno delo potrebuje tudi znanja drugih znanosti.
Interdisciplinarno raziskovanje in sodelovanje strok omogoča razvoj novega znanja za ravnanje
na področju socialnega dela s starimi ljudmi ter vpeljuje razumevanje starosti, ki presega do
sedaj znane družbene vzorce. Prispevki različnih znanosti in strok lahko olajšajo življenje starih
ljudi in njihovih oskrbovalcev, na drugi strani pa se spreminja tudi pogled in položaj do starih
ljudi v strokovni obravnavi.
2. Primer projektnega dela na področju socialnih razsežnosti demence v Sloveniji
Raziskovanje socialnih razsežnosti demence ima v mednarodnem kontekstu več kot
tridesetletno tradicijo, v Sloveniji pa ni prisotno niti dve desetletji. Kljub temu že od samega
začetka sledimo raziskovalnim trendom, saj v raziskovanje vnašamo uporabniško perspektivo,
ki je osrednje konceptualno vodilo socialnega dela. V zadnjih štirih letih smo raziskovanje
demence usmerili v interdisciplinarno raziskovanje. V raziskavah smo znanje socialnega dela
dopolnjevali z različnimi vedami iz zdravstva, tehnologije, humanistike in družboslovja. Po eni
strani smo znanje in koncepte socialnega dela z ljudmi z demenco v teh raziskavah preverjali
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in dopolnjevali, po drugi strani pa smo z zagovorniško držo do ljudi z demenco v njih vzdrževali
uporabniško perspektivo in njeno uporabo preskušali v sodelujočih znanostih. Izkazalo se je,
da interdisciplinarno raziskovanje demence predstavlja področje novega znanja za ravnanje z
in za ljudi z demenco.
V primerjavi z mednarodnim kontekstom raziskovanja socialnih razsežnosti demence smo v
Sloveniji vstopili na to polje raziskav, ko se v tujini pojavi uporabniški vidik raziskovanja
demence. Leta 2003, ko smo začeli z izvajanjem prve raziskave, smo se zavedali praznine, ki je
prežemala to raziskovalno področje, zato smo zastavili raziskovanje sodobno, vključujoč lastno
prakso uporabniškega in akcijskega raziskovanja. Z raziskavo Delo z dementnimi osebami –
priprava modela obravnave oseb z demenco (Flaker idr., 2004), ki smo jo v letih 2003 in 2004
izvajali na Fakulteti za socialno delo, smo pregledali in strnili izkušnje pri delu z ljudmi z
demenco v domovih za stare ljudi. Fenomen demence smo raziskovali s povsem vsakdanjega
vidika, z vidika življenja stanovalcev domov, njihovih interakcij z osebjem in sorodniki. V
raziskavo smo zajeli komponente raziskovanja socialnih dimenzij demence, ki so se v svetu
porajale od samega začetka: perspektivo formalnih in neformalnih oskrbovalcev in ljudi z
demenco. Uporabili smo kombinacijo intervjujev (s sorodniki in zaposlenimi), skupinskega
intervjuja s strokovnimi delavci in opazovanja stanovalcev z demenco. To je bila tudi prva in
zadnja raziskava do leta 2015, za katera smo prejeli finančna sredstva. Financiranja smo bili
deležni ponovno z interdisciplinarnimi raziskavami.
Poudariti je potrebno, da smo se v raziskavi omejili le na življenje ljudi z demenco v domovih
za stare ljudi, kar se je v določenih segmentih izkazalo kot slabost, saj je življenje stanovalcev
z demenco povezano tudi z življenjem v skupnosti in obstoječimi oblikami pomoči, ki so tem
ljudem na voljo. Obenem velja poudariti, da večina ljudi z demenco živi v domačem okolju in
se spopada z različnimi težavami, česar v omenjeni raziskavi nismo dovolj natančno in
poglobljeno ugotavljali in raziskovali. Zato smo v letu 2005 pričeli raziskovati oblike skrbi za
ljudi z demenco v skupnosti in raziskovanje končali leta 2009. Raziskovali smo življenjske
situacije ljudi z demenco, ki živijo v skupnosti, njihovih sorodnikov ter njihovih potreb, zato
smo z njimi opravili poglobljene intervjuje.
Samoiniciativno smo se leta 2014 lotili raziskovanja demence z zbiranjem zgodb sorodnikov
ljudi z demenco o življenju družinskih članov z demenco. Z zgodbami sorodnikov ljudi z
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demenco smo prikazali, kako je mogoče in možno spoznavati življenjski svet ljudi z demenco,
da bi v procesu pomoči izhajali iz realne življenjske situacije človeka z demenco. Pristop, ki smo
ga zavzeli temelji na opredelitvi narativnega pristopa v socialnem delu (Urek, 2005; Baldwin,
2013), uporabi koncepta krepitve moči v socialnem delu (Thompson in Thompson, 2001) in
specifikah socialnega dela z ljudmi z demenco (Ray, Bernard in Phillips, 2009; Mali, Mešl in
Rihter, 2011).
V zadnjih letih pa smo naše raziskovalne izkušnje usmerili v interdisciplinarne raziskave, kar je
deloma posledica razpisov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada RS, na katere se prijavljamo pod okriljem Univerze v Ljubljani, ki je precej uspešna pri
pridobivanju tovrstnih sredstev. Gre za krajše, do pol leta trajajoče projekte, v katerih se
spodbuja krepitev sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem
(gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med
izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem (Po kreativni poti do znanja, b.d.).
Nacionalnih razpisov za raziskovanje socialnih razsežnosti demence ni, si pa z uspešnim
pridobivanjem manjših interdisciplinarnih projektov pridobivamo reference, s katerimi bomo
v bodoče ciljno prijavljali nacionalne temeljne raziskovalne projekte.
V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Zavodom za oskrbo na domu
Ljubljana in podjetjem Comsensus, komunikacija in senzorika d.o.o. smo v letu 2015 izvedli
projekt Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti (Mali idr., 2016), v sklopu
katerega smo opravili študijo, s katero smo ugotavljali potrebe starih ljudi z demenco, za
namen razvijanja nove tehnologije, ki bi ljudem z demenco omogočala višjo stopnjo
neodvisnega življenja. Zanimalo nas je, kakšne in katere so potrebe starih ljudi z demenco,
posredno pa so nas zanimale tudi potrebe sorodnikov in oskrbovalk, ki zasedajo v oskrbi ljudi
z demenco posebno mesto. V projektu smo opravili pregled in klasifikacijo senzorskih merilnih
naprav, ki bi ljudem z demenco olajšale življenje doma ter jih klasificirali v tri skupine, tj.
nosljive naprave, statične naprave za postavitev v domu in druge naprave. Glede na časovne
in finančne zmožnosti so študentje na osnovi obstoječih tehnoloških gradnikov izvedli
implementacijo prototipa nosljive naprave, ki je merila gibanje prek merjenja pospeška in
kakovost zraka prek merjenja temperature, vlage zračnega tlaka in koncentracije plinov.
V projektu Odstiranja demence z uporabo umetniških izraznih sredstev (Mali idr., 2017) so
študentje Fakultete za socialno delo in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo,
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Univerze v Ljubljani, raziskovali življenjski svet stanovalcev Centra starejših Trnovo in se s
pomočjo zbiranja življenjskih zgodb stanovalcev z demenco pobližje seznanjali z različnimi
razsežnostmi demence. Spoznavali so stiske, ki jih demenca vnaša v življenje in raziskovali,
kako lahko s pomočjo različnih umetniških izraznih sredstev prikažemo demenco kot del
vsakdanjega življenja. Rezultat projekta sta uprizoritveni dogodek in dokumentarni film, s
katerima smo odstirali pojavne oblike demence, si prizadevali za destigmatizacijo ljudi z
demenco in omogočili sožitje in sodelovanje med ljudmi z in brez demence.
V projektu Svoboda gibanja v življenju ljudi z demenco (Mali idr., 2019) so študentje Fakultete
za socialno delo in Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, raziskovali življenjski svet ljudi
z demenco in se s pomočjo zbiranja njihovih življenjskih zgodb, navad in sprememb, ki jih
prinaša življenje z demenco, pobližje seznanjali z različnimi razsežnostmi demence, predvsem
pa s spremembami, ki jih demenca prinaša v njihovo življenjsko oz. bivalno okolje. Pri iskanju
ustreznih rešitev za prilagoditev bivalnega okolja človeku z demenco je sodelovalo podjetje
Akademija Cvetja - Floweracademy.si Sabina Šegula s.p., ki je z znanjem in izkušnjami pri gojitvi
in negi rastlin, primerno zasaditvijo in ureditvijo tako zunanjega kot notranjega bivalnega
okolja, prispevalo k novim spoznanjem o urejanju bivalnega okolja za ljudi z demenco.
Gerontološko društvo Slovenije je v projektu omogočilo neposreden stik z ljudmi z demenco,
ob zaključku projekta pa promoviralo projektne rezultate varnega bivalnega okolja. V projektu
smo izdelali priporočila za ureditev bivalnega okolja ljudi z demenco, ki jih potrebujejo vsi, ki
se ukvarjajo s profesionalno in neformalno oskrbo ljudi z demenco. Pri tem smo bili usmerjeni
na izdelavo priporočil za varno in spodbudno zunanje in notranje bivalno okolje.
3. Primeri raziskovanja z metodo hitre ocene potreb in storitev dolgotrajne oskrbe
Z naraščanjem starejšega prebivalstva v družbi se porajajo potrebe po organiziranju različnih
oblik oskrbe. V sodobni družbi jih pojmujemo kot sistem dolgotrajne oskrbe. Glede na to, da v
Sloveniji še nimamo vzpostavljenega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bi bil zasnovan na zakonu
o dolgotrajni oskrbi, je pomembno, da poznamo in spremljamo potrebe starih ljudi in
odgovore na njihove potrebe. Pri tem je uporabna metoda hitre ocene potreb in storitev.
Metoda je kombinacija metod in tehnik epidemiološkega, etnografskega in akcijskega
raziskovanja. Z uporabo metode smo v treh občinah (Ljubljani, Straži in Žirovnici) ugotavljali
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obseg, naravo in razprostranjenost dolgotrajnih stisk ter iskali učinkovite odgovore na potrebe
starih ljudi, ki sledijo sodobnim smernicam oskrbe v skupnosti.
Metoda hitre ocene potreb in storitev je pragmatično zasnovana, ne le v tem, da je uporabna,
aplikativna, temveč da omogoča akcijo, aktiviranje skupnosti in celotnega občestva, ki se ga
posamezen pojav tiče, pa tudi skupni pogovor in dogovor o prioritetah skupnega delovanja oz.
delovanja posameznih akterjev. Omogoča zajeti obseg pojava (epidemiologija), spoznati
njegove pojavne značilnosti – kako ljudje živijo, predvsem pa kako ravnajo v takih situacijah in
v kakšnih okoliščinah se znajdejo (etnografija) in je zastavljena tako, da s temi spoznanji hrani
informirano akcijo udeležencev in akterjev (akcijsko raziskovanje).
V raziskavi v Mestni občini Ljubljana (Mali, 2013) smo obravnavali tri, medsebojno povezane
vsebinske sklope: potrebe, ranljive skupine ljudi in odgovore na njihove potrebe. V skupini
ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo smo umestili ljudi z demenco, ljudi s težavami v
duševnem zdravju in ljudi z intelektualno in telesno oviranostjo, osebe s kombiniranimi
potrebami in ljudi, ki se soočajo z nasiljem. Ugotovili smo, da obstoječa mreža služb v Mestni
občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) narekuje uporabnikom, da uporabljajo različne vrste in
oblike služb. Žal pa obstajajo precejšnje razlike med obstoječimi službami za ljudi z demenco
in ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami. Ljudje z demenco imajo največ možnosti za
institucionalno varstvo, kjer pa obstaja kar velik razkorak med dejanskimi potrebami ljudi z
demenco in oblikami pomoči, ki jih zagotavljajo domovi, saj storitve domov niso dovolj
prilagojene posameznikom z demenco. Po drugi strani pa so možnosti za samostojno življenje
v skupnosti za ljudi z demenco tudi zelo omejene, saj ni dovolj nastanitvenih oblik, oblik
preživljanja časa in zaposlitve, storitev in drugih organizacijskih oblik (poleg institucionalnega
varstva), ki bi dopolnjevale pomoč družine in sorodnikov, ki dejansko opravijo večji del skrbi
za ljudi z demenco.
Rešitve smo predlagali na različnih ravneh in registrih delovanja stroke, služb in sistema.
Odgovore na potrebe smo analizirali glede na storitve, oblike (strukture), programe in
projekte, ob tem pa definirali tudi sredstva in pripomočke, ki jih potrebujejo, poleg tega tudi
izobraževanje in dejavnosti kulturnega, umetniškega in rekreativnega značaja, ki pomenijo
odgovore na njihove potrebe. Na ravni potreb uporabnika smo zabeležili tudi potrebe po
formalnih ukrepih, ki naj bi jih bil deležen, ter za pravice, ki naj bi jih užival ali bi jih bilo
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potrebno vzpostaviti, da bi odgovorili na potrebe, ki izhajajo iz okoliščin življenja uporabnika.
Za zagotovitev potrebnih rešitev so potrebni tudi organizacijski ukrepi oziroma spremembe,
kot tudi uveljavitev novih metod ter načel (paradigmatskih sprememb) ter tudi splošnih
strategij. Poleg tega so nekateri odgovori »ležali« v neformalnih mrežah in niso (nujno)
zahtevali novih in organiziranih intervencij – te smo poimenovali preprosto »socialni kapital«.
Za razvoj pomoči na področju dolgotrajne oskrbe je nujna bolj aktivna vloga občin, kar se je
lepo pokazalo na primeru Občine Straža. Danes zagotavljajo zgolj pomoč na domu, ki jo izvaja
Dom starejših občanov Novo mesto. Pri tem zaostajajo za nacionalnim ciljem 3,5 %
vključenosti starejših od 65 let v to obliko pomoči (Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020, 2013), saj pomoč prejema le 2,7 % ljudi. Predlagali
smo, da bi z izvajalci pomoči na domu v regiji pregledali trend naraščanja uporabnikov te
storitve in glede na demografske trende načrtovati razvoj te oblike pomoči. Možne so tako
organizacijske spremembe (denimo, da se ustanovi regijski center za pomoč na domu, ki bi
združeval dosedanje izvajalce pomoči na domu) kot izvajalske (npr. da se ponudi več izvajalcev
pomoči na domu, tudi socialni servisi ipd.) (Mali idr., 2017).
Nove oblike pomoči naj temeljijo na znanju, spretnostih in izkušnjah starih ljudi. Le tako bodo
lahko delovale po meri starih ljudi in v skladu z njihovimi potrebami. Takšne usmeritve je treba
upoštevati tako pri oblikovanju novih storitev, kot dejavnosti, denimo zaposlitvenih ali
družabništva. V praksi imamo prepogosto izkušnje zgolj z dejavnostmi, ki stare ljudi učijo novih
spretnosti (pogosto neprimernih za to starostno obdobje) in pomembno je, da se takšne
prakse ne nadaljujejo tudi v občni Straža.
V raziskavi smo oblikovali idejo, da bi v občini deloval t. i. center za stare ljudi, ki bi starim
ljudem zagotavljal čim daljše življenje v domačem okolju. Deloval bi v središču občine, da bi
stari ljudje bili v centru občinskega dogajanja. Center bi zagotavljal predvsem naslednje
storitve: pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih, prehrano (na domu in v centru), dnevno
varstvo za ljudi z demenco, prostor za druženje med starimi ljudmi, med starimi in mladimi
ljudmi, prostor za izmenjevanje izkušenj in medsebojno sožitje, kratkotrajne namestitve,
prevoze, strokovno pomoč in svetovanje, izobraževanje, različne dejavnosti za aktivno starost
(Mali in Grebenc, 2019).
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Podobne ugotovitve in predloge smo podali v Občni Žirovnica, kjer se prebivalstvo stara,
srednja generacija, ki bi lahko zagotavljala dolgotrajno oskrbo pa dnevno migrira na delo izven
občine. Ljudi, ki bi skrbeli za stare ljudi ni in trend se bo nadaljeval tudi v bodoče. Rešitve so v
oblikovanju sodobnega gerontološkega centra, v katerem bi zagotavljali institucionalne
namestitve in sodobne oblike skupnostne skrbe ter integrirano sodelovanje področij sociale
in zdravstva. V svojem osnovnem poslanstvu pa bi bil namenjen zagotavljanju oskrbe v
domačem okolju in uresničevanju ideje zagotavljanja dolgotrajne oskrbe na domu starih ljudi.
Pomembno je, da center deluje v središču občine, da so stari ljudje v centru občinskega
dogajanja. Center bi za ljudi, ki živijo v domačem okolju, zagotavljal predvsem naslednje
storitve: pomoč pri osnovnih življenjskih opravilih (v instituciji in na domu, v dnevnem centru),
prehrano (na domu in v centru), dnevno varstvo in dnevni center aktivnosti, oskrbovana
stanovanja, prostor za druženje med starimi ljudmi, med starimi in mladimi ljudmi, prostor za
izmenjevanje izkušnje in medsebojno sožitje, kratkotrajne namestitve, začasno varstvo, krizne
namestitve (za mlajše od 65 let po poškodbi glave, različne oblike hendikepiranosti), prevoze
(za stare ljudi, ki so omejeni pri samostojnem gibanju, da bi obiskovali prijatelje, znance, za
urejanje osebnih stvari na uradih, pošti, banki – te storitve se umikajo iz mest na obrobje,
dostop do njih pa je možen le s prevozom), strokovno pomoč in svetovanje, izobraževanje,
različne dejavnosti za aktivno starost (Mali idr., 2019). Gradnja doma bi morala omogočati
fleksibilnost oz. prilagajanje oblik pomoči dejanskim potrebam v lokalnem okolju.
V obeh navedenih raziskavah smo na podlagi raziskovanja konkretnih potreb ljudi podali
predloge za razvoj novih oblik pomoči in podpore v skupnosti. Metoda ocene potreb in storitev
ima namreč zasnovo v socialnodelovnem pristopu, pri katerem izhajamo iz potreb ljudi, da bi
našli učinkovite nove odgovore na njihove potrebe. Metoda ni zgolj raziskovalna, ampak je
tudi metoda socialnega dela, ki je namenjena predvsem zaposlenim v socialnem in
zdravstvenem varstvu, pri spreminjanju obstoječih vzorcev delovanja in vzpostavljanju novih
odgovorov na stiske ljudi.
4. Zaključek
Socialno delo s starimi ljudmi je ena od mlajših ved, ki deluje na polju pomoči starim ljudem
in se odziva na demografske spremembe šele v zadnjih letih. Je tudi veda in znanost, ki ima
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odgovore na iskanje novih načinov in oblik sožitja med ljudmi, ne da bi skupnost ljudi delila po
starosti ali kateri drugi značilnosti, zato je pomembna stroka v kontekstu dolgotrajne oskrbe.
Zaradi konceptualne zasnovanosti je socialno delo s starimi ljudmi tista veda, ki utegne v
bodoče raziskovati in poiskati načine za dolgoročno preživetje družbene skupnosti, saj deluje
proti vsakršnemu izključevanju ljudi iz skupnosti in krepitvi moči močnejših nad šibkejšimi.
Socialno delo s starimi ljudmi razume demografske spremembe kot način za krepitev
skupnosti, v kateri njeni člani sami nadzorujejo in upravljajo svoja življenja in se s skupnimi
močmi spopadajo s stiskami in težavami, ki jih doživljajo. Demografske spremembe so za
socialno delo s starimi ljudmi orodje, s katerim med ljudmi spodbuja sprejemanje različnosti
ljudi z manjšo osebno in družbeno močjo, da bi imeli v skupnosti svoje mesto vsi, ki si jo
izberejo za svojo in ji želijo pripadati. Na ta način prispeva k razvoju družbe, ki ima v bodoče
še potencial pravične družbe.
V projektih in raziskavah socialno delo prispeva specifično znanje o razumevanju sodobnih
družbenih fenomenov, kot sta denimo dolgotrajna oskrba in demenca. Z drugimi vedami to
znanje deli, preverja, dopolnjuje in skrbi, da je človek v središču raziskovanja. Le tako lahko v
bodoče zagotovimo, da bo pomoč starim ljudem utemeljena na uporabniški perspektivi in
zatorej učinkovita.
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Sobivanje z demenco
1. Uvod
Demenca je kronično napredujoča možganska bolezen, ki jo povzročajo spremembe na
možganskih celicah in se kaže v prizadetosti višjih možganskih funkcij z motnjami spomina,
mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter
govorjenja, izražanja in presoje. Njenega konkretnega vzroka nastanka bolezni ne poznamo, a
z leti njena pojavnost narašča, čeprav se lahko pojavi kadarkoli v življenju. Zaradi vedno daljše
življenjske dobe v razvitem svetu je demenca vse večji družbeni in medicinski problem.
Bolnikov z demenco je po svetu čedalje več. Po oceni je bilo v letu 2010 v svetu 35,6 milijonov
bolnikov z demenco. Število oseb z demenco naj bi se v prihodnosti vsakih 20 let podvojilo in
bo do leta 2050 preseglo 115 milijonov (Muršec, 2018). V Sloveniji število obolelih oseb z
demenco po podatkih OECD-ja (2014) ocenjujemo na več kot 32.000.
80–90 % vseh primerov demenc predstavljajo štiri najpogostejše oblike demenc, med katerimi
je najpogostejša Alzheimerjeva bolezen. Degenerativne spremembe najprej prizadenejo
področje dolgotrajnega spomina, kar se odraža v pozabljivosti, neurejenosti, nemirnosti in
motnjah v presoji. Ko bolezen napreduje, le to zaznamo z izgubo kratkoročnega spomina (sveži
dogodki), dezorientiranost v času in prostoru, nesposobnost skrbeti zase in v zadnji fazi
globalni upad spoznavnih funkcij. Najpogostejša oblika se začne v kasnejši življenjski dobi, po
65. letu starosti. Pogosta je predvsem v razvitih deželah zaradi podaljšane življenjske dobe
prebivalstva. Oblika, ki se začne v zgodnji življenjski dobi, pri starosti 45–65 let, je redkejša
(Muršec, 2018; Kogoj, 2008).
Alzheimerjeva bolezen predstavlja 70 % vseh oblik demenc. Po pogostosti ji sledijo
demence zaradi možgansko-žilnih bolezni (20,6 %), frontotemporalna demenca (20,6 %),
demenca pri Parkinsonovi bolezni in demenca zaradi alkoholizma. Demenca z lewyjevimi
telesci (4,5 %) (DLT) je oblika demence, ki se sčasoma slabša. Poleg demence se pojavljajo
še nihanje pozornosti, vidne halucinacije, upočasnjenost gibov, težave pri hoji in okorelost.
Pogosti so tudi čezmerni gibi med spanjem, depresija in spremembe razpoloženja.
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Alzheimerjeva bolezen in večina ostalih demenc je progresivnih in ireverzibilnih. Demenco
včasih težko ločimo od benigne pozabljivosti starostnikov. Po 85. letu starosti namreč le redki
posamezniki ohranijo neokrnjene spominske sposobnosti. V primerjavi z Alzheimerjevo
boleznijo je za benigno pozabljivost starostnikov značilna manjša progresivnost upada
spoznavnih funkcij in nekoliko manjša oviranost pri vsakodnevnih opravilih (Muršec, 2018).
Zdravila za zdravljenje demence še ne poznamo. Oseba z demenco živi v svetu, ki mu vlada
zmeda in ga pogosto spremljata strah in depresija. Umsko dejavno življenje vsekakor vpliva na
kakovost življenja v starosti, kljub temu pa bolezni ne moremo preprečiti ali ustaviti. Demenco
običajno odkrijemo prepozno; spominske motnje običajno pripisujemo kar procesu staranja,
drugi znaki, ki nakazujejo začetek demence, pa so težje opazni. Pojavijo se spremembe na
področju spoznavnih sposobnosti, motnje v nivoju čustvovanja in vedenja ter telesne motnje
in ostale prisotne težave (oteženo gibanje, motnje prehranjevanja, motnje pri odvajanju).
Osebo z demenco lahko pogosto vznemiri tisto kar vidi v neposrednem okolju in se na to tudi
odzove (npr. avtomobilski ključi na polici vzbudijo željo, da bi sedel v avto in se odpeljal).
1.2. Bivanje starostnika z demenco v domačem okolju ali v domskem varstvu
Za starostnike z demenco je najbolje, če karseda dolgo živijo v mirnem domačem okolju. Prav
starostniki z demenco potrebujejo storitve delovnih terapevtov, ki vplivajo na kakovost
življenja oseb z demenco. Delovna terapija namreč temelji na vključenosti uporabnika v njemu
pomembne dejavnosti v vsakdanjem življenju (skrb zase, izobraževanje, delo ali socialne
interakcije) (AOTA, 2018).
Starostniki z demenco, ki živijo v domačem okolju niso deležni enakih možnosti strokovne
obravnave, v primerjavi s starostniki z demenco, ki bivajo v domu starejših občanov (DSO).
Starostniki, ki bivajo v DSO so deležni različnih strokovnih obravnav s strani strokovno
usposobljenega kadra, kot so delovni terapevti, fizioterapevti, socialni delavci in medicinsko
osebje. Skozi različne prostočasne aktivnosti v obliki prireditev imajo starostniki poleg
kakovostnega načina preživljanja prostega časa možnost razvijati in širiti socialno mrežo ter se
medgeneracijsko družiti z mlajšimi generacijami. Z razvojem družbe in družinskega življenja je
medgeneracijsko življenje znotraj večgeneracijskih družin vse manj prisotno v naši družbi.
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Starostniki z demenco, ki živijo v domačem okolju imajo možnost prejemanja zgolj storitve
patronažne službe, storitve pomoči družini na domu in storitve socialnega servisa. Projekti kot
sta bila AQuA in Sobivanje z demenco, Oddelka za delovno terapijo Zdravstvene fakultete
Univerze v Ljubljani, v katero so bili vključeni študentje, potrjujejo potrebo in željo starejših, ki
bivajo v domačem okolju po storitvah delovne terapije in socialnega dela. Svojci osebe z
demenco se zelo težko soočijo z diagnozo, zato potrebujejo veliko informacij o poteku bolezni,
o načinu zdravljenja ter komunikaciji. Predvsem potrebujejo podporo in razumevanje okolice
in nenazadnje tudi sogovornika, s katerim delijo svoje stiske in nemoč, pri skrbi za njihovo
ljubljeno osebo z demenco.
1.3. Podpora svojcem osebe z demenco
Za višjo samostojnost v izvedbi aktivnosti je potrebno ustrezno podporo zagotoviti tudi
svojcem in sorodnikom oseb z demenco. Sorodniki, ki skrbijo za osebe z demenco so pogosto
v stiski, ker niso dovolj seznanjeni z načini, kako se soočiti z napredujočo se boleznijo.
Najpogosteje jih v stisko potisnejo vprašanja povezana s področji funkcioniranja osebe z
demenco v vsakodnevnih aktivnostih, vprašanja glede prehranjevanja oseb z demenco, načini
in tehnike primerne za sproščanje tako oseb z demenco kot tudi njih samih. Ena izmed tehnik
sproščanja je tudi senzorna stimulacija, ki je terapevtski pristop, s katerim stimuliramo čute za
povečanje budnosti in zmanjševanje vznemirjenosti. Sorodniki se zavedajo pomembnosti
prilagajanja okolja, a ne vedo, kako le to preurediti in ga prilagoditi. Največjo nemoč
najpogosteje občutijo pri iskanju in vzpostavljanju načinov učinkovite komunikacije z osebami
z demenco.
Nova paradigma oskrbe oseb z demenco poudarja človeka in njegove potrebe. Pomoč osebi z
demenco je namreč učinkovita takrat, ko na potrebe človeka odgovori v skladu z njegovimi
pričakovanji in nujami. Zato je podpora skrbnikom in sorodnikom, ki bivajo z osebami z
demenco izjemno pomembna in predstavlja eno od področij Strategije obvladovanja demence
v Sloveniji do leta 2020 (MZ, 2016).
1.4. Strategije pri delu z osebo z demenco
V nadaljevanju predstavljamo posamezne strategije za lajšanje življenja v prvi vrsti sorodnikov
oseb z demenco pri vsakodnevnem življenju z osebami z demenco. Namen seznanitve s
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strategijami je, da sorodniku skušajo olajšati sobivanje z osebo z demenco in znižati raven
stresa zaradi nemoči in izgorelosti.
1. Igra vlog. Je kompleksna metoda, s katero se sorodniki skušajo vživeti v občutke in
doživljanje okolice oseb z demenco. Vključuje tudi analizo igre vloge, kjer sorodnik
razmišlja o dogajanju v igri vlog, o interpretaciji in doživljanju doživetega (Rupnik Vec,
2003). Sorodnik si v spomin prikliče situacijo, ki jo je doživel ob poslušanju sledečega
besedila: Predstavljajte si, da … Je zima – vreme je slabo – vi vozite avto. Je najslabši čas
za vožnjo – zelo je temačno. Vozite po delu obvoznice, ki vam je najbolj neprijeten –vrstijo
se izvozi, pasovi se menjajo. Razmere na cesti so obupne – cesta je poledenela in spolzka.
Začenja snežiti – padajo debele in mokre snežinke, ki kmalu prekrijejo vetrobransko
steklo. Brisalci slabo delajo. Promet je gost – avtomobili so nagneteni drug ob drugem.
Promet vas sili, da vozite hitreje, kot bi želeli. Na zadnjem sedežu je otrok, ki začne jokati
in kričati. V stranskem ogledalu zagledate štirikolesnika, ki vas zelo tesno prehiteva — Za
trenutek se zamislite nad svojim počutjem: “Kako se počutite?” “Kaj želite storiti?” “Kaj
želite, da bi se zgodilo?”
2. Nebesedna komunikacija z osebo z demenco – uporaba slikovnega gradiva
Čeprav imajo osebe z demenco prizadete kognitivne funkcije kot so spomin, mišljenje in
razumevanje, dobro prepoznavajo predvsem pozitivna čustva (veselje) v vseh fazah
bolezni.
Pripravimo si barvne slike obrazov, ki izražajo osnovna čustva (veselje, presenečenje, jeza,
strah, gnus, žalost). Osebi z demenco ni potrebno opisati našega stanja ali izraženega
občutja, dovolj je, da prepoznavajo naše razpoloženje ali čustva in jih pokažejo z dotikom
slike.
Naš način izražanja in telesna govorica razkrivata naše razpoloženje. Zato je pomembno,
da k osebi z demenco pristopimo pozitivno miselno naravnani na pogovor z njo, da imamo
pozitiven odnos do nje. Govorimo z ljubečim, umirjenim in spoštljivim tonom. Pri govoru
uporabljamo obrazno mimiko, primerno višino glasu. Če se nam zdi primerno, se osebe z
demenco tudi fizično dotaknemo, da podkrepimo pomen naših besed in občutij.
3. Pozornost osebe z demenco. Da pridobimo pozornost osebe z demenco, moramo
odstraniti moteče dejavnike, kot so radio, TV, odprto okno, odprta vrata. Če se nahajamo
v zunanjem okolju, se premaknemo na manj hrupno mesto. Preden pričnemo pogovor
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skušamo pozornost pridobiti na način, da pokličemo osebo z demenco po imenu, se osebi
z demenco predstavimo tako, da povemo kdo smo, v kakšnem odnosu smo z njo. Lahko
se je tudi fizično dotaknemo, če nam to dovoli. Pomembno je, da zavzamemo enak nivo
(če oseba z demenco sedi, sedemo na isto višino) in skušamo vzpostaviti očesni kontakt.
4. Jasnost sporočila. Jasnost jezikovnega izražanja. Besede naj bodo preproste, brez tujk in
narečij, ki osebi z demenco niso znane. Uporabljamo kratke stavke. Če nas ne razume,
ponovimo izrečeno z enostavnejšimi besedami. Morda še enkrat čez kratek čas.
5. Enostavnost vprašanja. Jasnost pri postavljanju vprašanj. Zastavimo eno vprašanje, ki
dopušča možnost preprostega odgovora. Še bolje je, če na primer vprašanje vizualno
dopolnimo. Npr. v eni roki imamo belo srajco, v drugi roki imamo modro srajco. Ko osebo
z demenco vprašamo, katero barvo srajce si želi obleči, jih tudi fizično izmenično
pokažemo.
6. Pozorno poslušanje z ušesi, očmi in srcem. Odprtost za sprejemanje informacij. Bodite
potrpežljivi, ko čakate na odgovor. Če se osebi z demenco zatakne pri iskanju primerne
besede za odgovor, ji pomagamo s predlogom. Bodite pozorni na nebesedno sporočanje
in govorico telesa osebe z demenco. Bodite pozorni na razumevanje njenega besednega
sporočila.
7. Aktivnost razdelite na posamezne faze, s posameznimi odmori. S tovrstnim načinom
izvajanja aktivnosti bo izvedba aktivnosti za osebe z demenco sprejemljivejša. Osebo z
demenco spodbudite, da naredi kar zmore, prijazno jo opomnite na faze, ki jih je pozabila
in ji pomagajte pri fazah, ki jih več ne zmore. Tako npr. lahko krožnik pri pripravi mize za
obrok skupaj postavita na primerno mesto na mizi.
8. Obvladovanje odpora. Ko izgubi rdečo nit. Če oseba postane vznemirjena ali iritirana
poskusite preusmeriti pozornost ali spremeniti okolje. Npr. prosite osebo z demenco, da
vam pri čem pomaga ali vas pospremi na poti. Pomembno je, da se skušate vživeti v
trenutno stanje osebe preden preusmerite pozornost. Npr.: »Vidim da ste žalostni, žal mi
je, da vas je vznemirilo. Pojdiva pogledat, če imava kaj za prigriznit.«
9. Nenaklonjenost in pomiritev. Osebe z demenco so pogosto zmedene, negotove. Pogosto
so prepričane, da se je nekaj zgodilo, kar ni resnično. Ne skušajte jih prepričati, da so v
zmoti. Skušajte se osredotočiti na občutke, ki so resnični in jih skušajte pomiriti tako
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fizično kot besedno. Primite jih za roko, se jih dotaknite, jih objemite, stisnite k sebi, jih
pohvalite.
10. Spomnite se starih dobrih časov. Večina oseb z demenco se ne spominja zadnjih 45
minut, se pa zelo dobro spominja življenja pred 45 leti. Izogibajte se vprašanj povezanih s
kratkoročnim spominom, npr. Kaj ste imeli za kosilo? Osredotočite se na splošna
vprašanja o preteklosti npr. Kako je bilo v mladosti?
11. Ohranite smisel za humor. Humor uporabite kjerkoli je mogoče. Ne razmišljajte o odzivu
osebe z demenco, ko želite uporabiti humor. Osebe z demenco imajo ohranjene socialne
spretnosti in se z navdušenjem smejijo z vami.
12. Aromaterapija z eteričnimi olji melise in sivke. Melisa lajša simptome nespečnosti in
pomirja (Špiranec Maurer, 2015). Sivka učinkuje na nenadne spremembe razpoloženja,
vpliva na kognicijo in izboljšanje spomina (Sibley, 2008). Izvedba masaže osebam z
demenco omogoča boljšo vključenost v vsakodnevne aktivnosti.
13. Glasbeno gibalne aktivnosti. S preprostimi gibi osebam z demenco omogočamo izražanje
in komuniciranje, ko se sede v krogu dotikajo druge osebe. Glasba iz dolgoročnega
spomina lahko obudi pozitivne spomine na prejšnje dogodke (Kensinger, 2008). Glasba in
gibanje izboljšujeta razpoloženje ter zmanjšujeta stres.
1.5. Sklep
Zaradi zmanjšane aktivnosti oseb z demenco je zahtevnost skrbi zanje navidezno manjša,
dejansko pa je zahtevna na različnih področjih. Nismo se rodili z znanjem, kako živeti z osebami
z demenco, kako z njimi komunicirati, a se zavedamo, da se da marsičesa naučiti. Z
izboljšanjem spretnosti pri skrbi za osebe z demenco bo tudi življenje za sorodnike manj
stresno. Dobra komunikacija je ključ do primernega odziva v obdobjih napornega vedenja
osebe z demenco. Kljub spremenjenemu vedenju osebe z demenco se moramo zavedati, da
vedenja ne moremo spremeniti. Pomembno je vživeti se v življenjski svet človeka z demenco
in ga razumeti. Tako denimo naj nas ne iztiri npr. spanje na tleh (ne glede na vrsto tal). Lahko
poiščemo tako rešitev, da ležanje naredimo čim bolj udobno. Ne smemo pozabiti, da sorodniki
oseb z demenco potrebujejo podporo in razumevanje širše okolice, ker morajo za uspešno
sobivanje z demenco spremeniti svoje lastno vedenje.
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Uporaba didaktičnih pripomočkov pri uporabnikih z demenco
1. Izhodišča
Demenca je kronično progresivna bolezen, za katero je značilen upad kognitivnih funkcij
(spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje, računanje, presoja, jezik). Upad kognitivnih
funkcij pogosto spremljajo težave pri vedenju, motivaciji in na čustvenem področju (WHO,
2015). Uporabniki z demenco lahko postopoma postanejo depresivni, žalostni, v novih
okoliščinah razdražljivi, prestrašeni, sumničavi, jezni, pretirano tihi, glasni, prijazni ali žaljivi,
natančni, raztreseni, počasni in izgubljajo samostojnost (Klanjšček, 2009).
Za zmanjševanje kognitivnega upadanja se v delovni terapiji poslužujemo namenskih
aktivnosti, ki ciljano delujejo na različne kognitivne ali motorične funkcije in spretnosti
(Streater idr., 2016).
Lilo - Crespo (2019) je v raziskavi skupaj s sodelavci ugotavljal možnost nastanka demence pri
posameznikih, ki ne izvajajo prostočasnih aktivnosti, ki vključujejo tudi miselne aktivnosti.
Rezultati raziskave so pokazali, da imajo starejši ljudje, ki se ukvarjajo z vsaj desetimi
prostočasnimi aktivnostmi in v te vključujejo tudi miselne aktivnosti, skupaj v trajanju najmanj
1,5 leta, manj možnosti za nastanek demence, kot osebe, ki prostočasnih aktivnosti sploh ne
izvajajo. Posamezniki, ki so se ukvarjali s svojimi prostočasnimi aktivnostmi so imeli celo 35 %
manjšo možnost za nastanek demence kot ostali (Clare, Wilson, Carter, Roth & Hodges, 2004).
Kognitivno usmerjena obravnava je izraz, ki se nanaša na ne-farmakološko obravnavo, v kateri
se uporablja vrsta tehnik/aktivnosti za vključevanje razmišljanja in kognicije z različnimi
stopnjami zahtevnosti. V prvi vrsti je usmerjena v izboljšanje kognitivnih, vedenjskih, čustvenih
in telesnih funkcij oz. spretnosti. Cilji kognitivno usmerjene obravnave vključujejo izboljšanje
ali vzdrževanje kognitivnih procesov, ki posledično omogočajo izboljšano funkcionalno
sposobnost v vsakdanjem življenju (Bahar-Fuchs, Clare in Woods, 2013). Današnja možnost
dostopa do literature nam kaže in nas podpira pri dejstvu, da miselne aktivnosti in uporaba
didaktičnih pripomočkov pri starejših ljudeh pripomorejo h krepitvi posameznikovih
možganskih procesov in preprečevanju nastanka demence. Kljub vsem prednostim, ki jih
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miselne aktivnosti imajo za starejše in osebe z demenco, je eden izmed pomembnih vplivov,
tudi vpliv duševnega zdravja na posameznika.
Ko uporabnik sodeluje v miselnih aktivnostih, ki vključujejo didaktične pripomočke, to
bistveno vpliva na posameznikovo psihično in fizično zdravje, samozavest, socialno
vključenost, neodvisnost in zadovoljstvo v življenju. Han (2016) in sodelavci so ugotovili, da
uporabniki z demenco želijo sodelovati v miselnih aktivnostih, ker so na ta način lahko
povezani sami s sabo, z drugimi in okoljem. Dejstvo je, da ko je uporabnik povezan z okoljem,
to pomembno vpliva na njegovo motivacijo za izvedbo dnevnih aktivnostih. Le na tak način
lahko terapevt ugotovi posameznikove psihične potrebe in se z njimi poveže v partnerski
odnos. Ko uporabnika vključimo v določeno aktivnost, moramo poznati tudi njegove želje,
prioritete, ker bo s tem aktivnost imela veliko večji pomen in učinek.
2. Metode dela
Temeljna metoda dela je bila aplikativna študija, ki sta jo študentki Delovne terapije, pod
mentoriranjem visokošolskega učitelja, izvajali z uporabniki doma starejših občanov v okviru
projekta 'Po kreativni poti'.
2.1. Opis vzorca preiskovancev
V raziskavo smo vključili 12 uporabnikov doma starejših občanov. Vstopna merila so bila:
starost nad 65 let, vodilna medicinska diagnoza demence, najmanj enoletno bivanje v domu
pred začetkom te raziskave ter vrednost kratkega preizkusa spoznavnih sposobnosti (KPSS) ≤
29 točk zaradi morebitnih inter - individualnih razlik v kognitivni rezervi, preden so zboleli.
Vzorec je zajemal osem žensk in štiri moške s povprečno starostjo žensk 81,2 let ter moških
78,25 let. V domu so bivali od leta 2015 do danes. Zakonski stan vključenih v raziskavo kaže
delež vdovstva 8,33 % samskih, razvezanih je bilo 25,1 % poročenih pa 66,67 % v celotnem
vzorcu. Srednjo šolo je zaključilo 41,67 %, 58,33 % pa poklicno izobrazbo ali manj. Pri
uporabnikih smo pred začetkom izvedbe delavnic opravili dve standardizirani obliki
ocenjevanja: Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti in Test devetih zatičev.
2.2. Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti
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Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti (ang. Mini Mental State Examination) je eden
najpogosteje uporabljenih kratkih presejalnih testov, ki ocenjujejo kognitivne sposobnosti. V
Sloveniji je bil prvič uporabljen pred več kot tremi desetletji, za notranjo uporabo
Univerzitetne psihiatrične bolnišnice v Ljubljani. Druga izdaja je izšla leta 1992, tretja pa je leta
1996 dobila slovenski prevod Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti. Najnovejša različica z
manjšimi popravki pa je izšla leta 2000, kjer so odpravili pomanjkljivosti, ki so bile opažene v
klinični praksi (Granda in sod., 2003).
2.3. Test devetih zatičev
Test devetih zatičev je hitro, standardizirano in kvantitativno orodje, ki meri spretnosti
zgornjega uda. Škatlo z zatiči in luknjami postavimo pred preiskovanca. Najprej izvedemo
poskus za vajo, nato pa nadaljujemo z dominantno roko tako, da si z eno roko podpira škatlo,
z drugo pa čim hitreje vstavlja zatiče v luknje. Izračuna se povprečje treh meritev desne in leve
roke. Spremembo v rezultatih testa devetih zatičev lahko potrdimo za statistično pomembno,
če je povprečna razlika v rezultatih > 20 %. Pri obdelovanju podatkov je bil uporabljen
Microsoft Excel kot kvantitativna metoda dela za statistično analizo odgovorov.
Postavili smo raziskovalno vprašanje: Kako didaktični pripomočki pripomorejo k izboljšanju ali
ohranjanju trenutnega stanja demence?
2.4. Protokol srečanj
Pred pričetkom izvedbe srečanj smo vsakega uporabnika in nas opremili z imenom. Srečanje
se je vsakokrat pričelo z uvodno skupinsko aktivnostjo, ki je bila vsakič drugačna (glasbena
aktivnost, telesna vadba, pogovor). Sledile so terapevtske aktivnosti z didaktičnimi
pripomočki. Izbirali smo vedno takšno aktivnost, ki je bila ravno prav težavna za določenega
uporabnika in je pri tem še vedno pokazala njegovo učinkovitost ter samostojnost. Vsaka
aktivnost je bila izvedena na uporabniku varen način. Med izvedbo aktivnosti smo pri
uporabnikih kjer je bilo opaziti, da jim gre aktivnost prelahko od rok, aktivnost stopnjevali in
jo prilagodili posameznemu uporabniku (npr. namesto 12 delov 'puzzlov', je uporabnik dobil,
24 delov, iz črk je moral sestaviti težjo besedo, sam izbrati besedo in jo napisati). Izvajali smo
terapevtske igre za kognitivne spretnosti (taktilne sestavljanke, slikovne sestavljanke,
poštevanko, 3D kocke, kombinatorne plošče in figure), za čutilne spretnosti (barvanje slike s
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pomočjo čopiča in vode, kjer se slika sama obarva, vrečka, ki vsebuje predmete iz različnih
materialov, različne tipne plošče opremljene s številkami in črkami), za senzo-motorične
spretnosti (namizno stojalo z ovirami, različni magnetni krogi, različne kroglice v labirintu) ter
igre, ki so vključevale komunikacijo in socialno interakcijo (živalski 'bingo', človek ne jezi se,
sestavljanje besed iz črk, brainbox, Silway družabna igra). Zadnjih deset minut je vsak
uporabnik podal svoje subjektivno mnenje o dejavnostih in možne izboljšave.
3. Rezultati
V nadaljevanju so prestavljeni rezultati, ki smo jih pridobili z dvema ocenjevalnima
instrumentoma, ki sta predstavljena v poglavju metode.
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Graf 1: Rezultati ocenjevanja s KPSS
Graf 1 prikazuje prvo in drugo oceno za vsakega vključenega uporabnika. Izboljšanja za največ
6 točk je dosegel en uporabnik. Izboljšanje za 5 točk sta dosegla dva in za 4 točke en uporabnik.
Pri enem je rezultat KPSS-ja pokazal za 3 točke izboljšanja, 2 točki izboljšanja pa sta dosegla
dva uporabnika. Izboljšanja ni bilo opaziti pri treh uporabnikih. Pri enem se je številko točk
med prvim in drugim ocenjevanjem zmanjšalo za eno točko, pri enem pa za dve točki.
Rezultati Testa devetih zatičev so predstavljeni v grafu 2 in 3. Rezultati so predstavljeni
posebej za desno in posebej za levo roko.
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Graf 2: Primerjava ocenjevanja testa devetih zatičev desna roka
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Graf 3: Primerjava ocenjevanja testa devetih zatičev leve roke
V grafu 2 in 3 so prikazane dosežene vrednosti v sekundah (v nad. sek), merjene s Testom
devetih zatičev. Povprečje desne roke pri ponovnem ocenjevanju znaša 25 sek. Pri levi roki pa
31 sek. Slabši rezultat leve roke in izboljšanje desne roke pa je doseglo 8 % uporabnikov.
Izboljšanje v obeh rokah je doseglo 25 % uporabnikov. Izboljšanje v eni roki se je pojavilo pri
polovici vseh uporabnikov (50 %).

21

4. Razprava
Raziskava je potekala v začetku leta 2019. Z uporabniki je bilo izvedeno 14 delavnic. Vsaka
delavnica je trajala približno 60 minut.
Ugotovili smo, da se je kognitivno stanje oziroma spoznavne sposobnosti, ugotovljene s KPSS
testom, kar pri polovici uporabnikih izboljšale. Izboljšanje kar za 6 točk je dosegel en
uporabnik, za 5 točk sta jih dosegla dva in za 4 točke en uporabnik. To pomeni, da je bila
vključenost uporabnikov v raziskavi učinkovita. Razlik med spoloma nismo zgotavljali, saj so
do sedaj izvedene raziskave pokazale, da so razlike pri dosežku rezultata KPSS med spoloma
tako majhne, da ne morejo dokazati njegovega vpliva na rezultat. Upoštevati moramo tudi
dejstvo, da je Alzheimerjeva bolezen v povprečju pri ženskem spolu nekoliko višja kot pri
moškem (Granda idr., 2003). Prav tako nismo ugotavljali razlik povezanih s starostjo
uporabnikov. Zavedamo se, da starost predstavlja pomemben dejavnik, ko govorimo o
slabšanju kognitivnega stanja. To so dokazale tudi raziskave ter potrdile, da je starost dejavnik
tveganja za razvoj demence. Rakuša in sodelavci (2006) so hoteli dokazati, da se rezultat KPSSja s starostjo znižuje. Dobili so statistično pomembne rezultate, ki so to potrdili. V najstarejši
starostni skupini, ki predstavlja 70 do 74 let je bil povprečni dosežek manjši za 1,7 točke od
prve skupine v starosti od 55 do 59 let (Rakuša idr., 2006).
S pomočjo testa devetih zatičev smo dobili vpogled v posameznikove motorične spretnosti.
Izboljšanje oziroma motoričen napredek se je pojavil pri 25 % uporabnikov, izboljšanje samo
v eni roki pa kar pri polovici uporabnikih (50 %). Sklepamo, da

uporaba didaktičnih

pripomočkov lahko pripomore k izboljšanju oziroma ohranjanju motoričnih spretnosti pri
uporabnikih z demenco.
Dosedanje raziskave kažejo, da je vzrok za motorične težave, ki jih imajo uporabniki z demenco
kognitivni primanjkljaj. Vključenih mora biti več možganskih regij, da je posameznik učinkovit
v izvajanju različnih nalog. Pri demenci gre za progresivno atrofijo in disfunkcijo možganov, kar
posledično privede do kognitivnih primanjkljajev pri posamezniku. Zaradi manjših možganov
in neučinkovite povezanosti med specifičnimi kognitivnimi funkcijami pogosto pride do
»nepovezanega sindroma«. Ta sindrom je lahko vzrok za težave, ki se odražajo na
posameznikovem gibanju (Lichtwarck idr., 2018). Wiloth in sod. (2017) so naredili raziskavo,
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kjer jih je zanimalo, kako različne intervencije, ki vključuje motoriko in kognicijo, vplivajo na
uporabnike z demenco. V njej je sodelovalo 99 uporabnikov s potrjeno diagnozo demence.
Raziskava je trajala tri tedne, uporabniki so bili razdeljeni v dve skupini. Kontrolna skupina je
izvajala intervencije, ki so vključevale tako kognicijo kot motoriko. Testna skupina ni bila
deležna nobenih intervencij. Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembno razliko v
napredku za skupino, ki je bila vključena v intervencije.
Številni avtorji (Bahar-Fuchs, Clare in Woods, 2013) za ohranjanje motoričnih spretnosti pri
uporabnikih z demenco svetujejo napredno tehnologijo. S pomočjo računalniških programov
lahko vplivamo tako na procesne kot tudi motorične spretnosti. Avtorji menijo, da lahko s
pomočjo tehnološko zasnovanih iger vplivamo na posameznika, da se fizično vključi v
določeno aktivnost, je pri tem motiviran in uporablja procesne spretnosti, ki so za cilj določene
igre potrebne.
Ugotavljamo, da je na področju didaktičnih pripomočkov in miselnih aktivnosti, malo
raziskanega oziroma je objavljenih malo znanstvenih člankov. V zadnjem obdobju se delovni
terapevti bolj poslužujejo informacijsko komunikacijskih tehnologij. Slabost tehnologije je
morda tudi v kompleksnosti določene naloge, kar pomeni, da uporabnik pogosto aktivnosti
ne more izvajati brez nadzora terapevta, prisoten pa je tudi strah pred rabo tehnologije. Z
uporabo enostavnih didaktičnih pripomočkov uporabnikov z demenco ne obremenjujemo z
učenjem novih strategij in metod, ampak krepimo kognitivne spretnosti z enostavnimi
pripomočki in miselnimi aktivnostmi. Prav tako institucijam/skrbnikom ni potrebno kupovati
drage napredne tehnologije. Slednja pogosto ne omogoča vedno dela v skupini in tako ne
omogoča socialne interakcije.
Na podlagi rezultatov raziskave smo tako dobili odgovore na zastavljena raziskovalna
vprašanja. Najbolj pozitivno pa smo bili presenečeni nad razpoloženjem uporabnikov, saj so si
brez zadržka med seboj pomagali, se spodbujali.
5. Sklep
Za učinkovito obravnavo s pomočjo didaktičnih pripomočkov bi bilo potrebno delovne
terapevte dodatno usposobiti, saj bi s tem pridobili dodatno strokovno znanje. Spoznali bi
številne didaktične pripomočke, razumeli bi smisel določene igre in na katere spretnosti se
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posamezna terapevtska igra osredotoča. Na tak način bi delovni terapevti pridobili dodatne
kompetence, kar bi privedlo do zmanjšanja napredovanja demence pri posamezniku.
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Usposabljanje za celostno oskrbo in inovativne oblike oskrbe
stanovalcev z demenco
Projekt Usposabljanje za celostno oskrbo in inovativne oblike oskrbe stanovalcev z demenco
je akcijski projekt uvajanja sprememb v oskrbi stanovalcev z demenco. Zasnovan je na
konceptu celostne oskrbe, ki je danes prepoznana v institucionalni oskrbi kot tista oblika, ki se
lahko najbolj približa individualiziranemu načinu oskrbe. Poseben poudarek celostne oskrbe
je v odkrivanju potreb ljudi z demenco, da bi oblike pomoči za ljudi z demenco in življenje
sorodnikov ljudi z demenco prilagodili njihovim potrebam, željam in ciljem. Stanovalec doma
in strokovnjak ustvarjata partnerski odnos, v katerem pri iskanju rešitev izhajata iz dejanskega
stanja uporabnikove življenjske situacije. Poleg spremenjenega razmerja in odnosov med
stanovalci z demenco in zaposlenimi, smo uvedli tudi spremembe v vlogi sorodnikov in širše
skupnosti pri oskrbi stanovalcev z demenco. V Domu dr. Franceta Bergelja smo celostno
oskrbo stanovalcev z demenco zastavili s celostnim izobraževanjem in usposabljanjem,
katerega rezultati so konkretne projektne inovacije za dvig kakovosti življenja stanovalcev z
demenco.
Udeleženke izobraževanja so pripravile inovacije v oskrbi za stanovalce z demenco v treh
skupinah. Vsaka skupina je izvedla inovacije v svoji stavbi, tako smo pridobili inovacije v hiši A,
hiši B in hiši C. Usmeritve za izvedbo inovacije so bila naslednja vprašanja:
- Katere potrebe stanovalcev inovacija naslavlja? V čem je ključna sprememba oskrbe
stanovalcev z demenco?
- Kako inovacija upošteva individualnost in enkratnost posameznika, stanovalca z demenco?
- Kako z inovacijo krepimo moč ljudi z demenco?
- Kje se kažejo elementi celostne oskrbe (vključevanja stanovalcev z demenco, zaposlenih,
sorodnikov, širšega okolja)
V nadaljevanju predstavimo inovacije po posameznih hišah.
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1. Inovacije v hiši A
Naziv inovacije: Tedenske aktivnosti za stanovalce z in brez demence
Značilnost življenja v tej stavbi je takšna, da si stanovalci z demenco in tisti brez nje delijo
življenjski prostor. Zaposleni so spoznali, da je za dobro sožitje pomembno povezovanje vseh
stanovalcev, zato so iskali načine, kako stanovalce medsebojno povezati in na ta način tudi
preseči predsodke in strah pred demenco. Spoznali so, da bi lahko enkrat na teden uvedli
aktivnosti, namenjene medsebojnemu povezovanju, spoznavanju, druženju in sožitju. Namen
aktivnosti je tudi v tem, da dajejo stanovalcem občutek koristnosti, predvsem pa z njimi
spodbujajo samostojnost stanovalcev. Za spodbujanje udeležbe na aktivnostih zaposleni
izdelajo vabljive plakate, stanovalce pa na aktivnosti vabijo tudi osebno. Aktivnosti načrtujejo
sproti, tedensko, glede na vremenske napovedi, razmere v domu, aktualne praznike idr.
Za namen projekta so izvedli naslednje skupne dejavnosti:
- Gospodinjske aktivnosti (peka piškotov, mišk, kuhanje čaja),
- Druženje na prostem, sprehodi,
- Urejanje prostorov (za praznike)
- Ročna dela (domska dekoracija, torbice za hojice in invalidske vozičke).
Dejavnosti so prilagodili posameznim stanovalcem. Izvajajo jih na drugačen način, saj si
prizadevajo, da sodelujejo na njih vsi stanovalci, kar pomeni, da tudi vsi zaposleni (ne glede na
delovno mesto in vlogo v domu) sodelujejo pri dejavnostih in oblikujejo ideje za dejavnosti.
Do sedaj je delovna terapevtka sama pripravljala urnik dejavnosti in aktivnosti, sedaj pa
tedenske aktivnosti izhajajo iz potreb stanovalcev in idej vseh zaposlenih v tej hiši.
Rezultati kažejo, da so s takšnim načinom povezovanja stanovalcev in zaposlenih dosegli bolj
domače vzdušje, saj imajo stanovalci občutek, da lahko prispevajo k življenju v skupnosti, da
so še vedno koristni člani skupnosti, zaposleni pa prav tako dobijo občutek, da lahko s svojim
znanjem prispevajo dobre ideje za kakovostno oskrbo stanovalcev. V dejavnosti vključujejo
tudi prostovoljce, dijake in študente na praksi, kar krepi stik z zunanjim svetom in odprtost
doma v skupnost.
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Slika 1: Oznake nadstropij in torbice za hojice
2. Inovacije v hiši B
Naziv inovacije: Spomini iz mladosti
Oskrba v tej stavbi je organizirana na način gospodinjskih skupnosti. Zaposlenim se zdi, da bi
morali največ storiti v vizualni podobi prostora, zato so razmišljali o tem, kako bi s fotografijami
lahko izboljšali orientacijo stanovalcev z demenco. Poleg orientacije se jim zdi, da bi sam
prostor moral biti opremljen tako, da se stanovalci počutijo v njem kot doma, da se z njim
poistovetijo in da se na ta način zadovoljita njihovi potrebi po sprejetosti in spoštovanju.
Porodila se je ideja, da bi vrata sob stanovalcev in samo enoto okrasili s fotografijami, ki
spodbujajo pri stanovalcih dolgoročen spomin, prijetne spomine ali občutek domačnosti. Idejo
so predstavili tako stanovalcem kot sorodnikom. Z vsemi so se pogovarjali o tej ideji in naleteli
na pozitivne odzive. Vsaka fotografija je skrbno izbrana in je rezultat skupnega dela, pogovora,
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razmišljanja. Zaposleni so se s stanovalci zbližali, prepoznali so tudi, kako pomembno je, da so
stanovalcem dali priložnost, da prispevajo k oblikovanju svojega življenjskega prostora.
Rezultat so fotografije motivov, ki so jih izbrali stanovalci in sorodniki in s katerimi so označene
sobe stanovalcev. V bodoče pa načrtujejo sodelovanje s fotografom, ki bo pripravil fotografije
Jesenic (stare stavbe, Golica z narcisami), ki bodo krasile gospodinjsko skupnost in v njej
ustvarjale domače vzdušje.
Zaposleni poročajo, da so vsi, ki so bili vključeni v projekt, zelo zadovoljni z rezultati. Zaposleni
so še posebej zadovoljni, ker so s projektom popestrili odnose s stanovalci in na konkretnih
rešitvah spoznali, kako lahko zvišajo kakovost življenja stanovalcev z demenco.

Slika 2: Označevanja sob stanovalcev
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3. Inovacije v hiši C
Naziv inovacije: Aktivna pot
V hiši C (oddelku »Sončna enota«) so bile na stenah tapiserije in slike. Že nekaj časa so
zaposleni razmišljali, da bi jih zamenjali. Nato se je porodila ideja za aktivno pot z devetimi
postajami, ki spodbujajo aktivnost stanovalcev. Vsaka postaja je opremljena s pisnimi in
slikovnimi navodili in s pripomočki za vadbo. Aktivnosti krepijo fizično kondicijo, kognicijo in
ostale spretnosti stanovalcev. Pot se zaključi z dihalnimi vajami, na koncu pa sledi pohvala z
zaključno pozitivno mislijo.
Inovacija omogoča aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev v hiši C, kakor tudi vseh
ostalih stanovalcev doma. Z inovacijo želijo, da bi tudi stanovalci iz drugih enot doma prišli v
ta del doma, se na ta način medsebojno družili, spoznavali in preživljali prosti čas. Vaje na
postajah lahko izvajajo posamično, v skupni, sami, skupaj z zaposlenimi, sorodniki, prostovoljci
in drugimi. Vaje so nameščene na takšni višini, da jih lahko izvajajo tudi stanovalci na
invalidskih vozičkih.
Izvajanje vaj krepi samostojnost stanovalcev, omogoča avtonomno izbiro vaj, saj ni treba, da
stanovalec izvede vse vaje naenkrat.
Postavitev postaj kaže na izvirnost zaposlenih, saj so inovacijo izvedli z minimalnimi finančnimi
stroški, uporabili predmete in pripomočke, ki so bili v domu že skoraj pozabljeni. Nekateri
predmeti na postajah pa so takšni, ki jih imamo v vsakem domačem gospodinjstvu, zato lahko
inovacija porodi tudi pri zunanjih obiskovalcih doma kakšne nove ideja za aktivnosti v
domačem okolju.
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Slika 3: Pot za aktivne
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Osebno spremljanje oseb z demenco v Domu upokojencev Ptuj v enoti
Muretinci
Enota Muretinci se nahaja v prijetnem podeželskem okolju. Ponuja 113 mest, v enoposteljnih,
dvoposteljnih in več posteljnih sobah.
Vsako nadstropje je zasnovano kot manjša
gospodinjska enota, v katerih je poudarek
na odkrivanju še obstoječih zmožnosti
naših

stanovalcev in spodbujanje

k

ohranjanju teh. Vsaka enota je opremljena
z gospodinjskim in ustvarjalnim kotičkom,
jedilnico, dnevnim prostorom, širokimi
hodniki in sobami stanovalcev. Prostori so
ustrezno opremljeni, zračni, barvno in svetlobno urejeni ter prostorni. Vse enote so
opremljene z dodatki, ki so lahko funkcionalni ali le okrasni in tako pričarajo toplino ter
domačnost.
Posebnost enote Muretinci se kaže v okolici Doma. Ponašamo se namreč s hektar velikim
parkom, po katerem vodijo urejene poti, s klopcami, navideznim avtobusnim postajališčem,
križem ob poti in gredicami, kjer je
mogoče utrgati kakšno zel. Znotraj
parka stoji tudi manjši hlev, kjer
imamo kozice, Gottingersko prašičko
in zajčke. Po vrtu se sprehajajo naš
psiček in muce. Imamo zelenjavni vrt,
veliko teraso pod brajdami, manjše
igrišče in ribnik. V parku se stanovalci
Doma res povežejo z naravo in
aktivno preživljajo čas na svežem
zraku. Sprehodijo se lahko tudi med zeliščnim in metuljnim vrtom, keltskim horoskopom,
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sončnim krogom, perma kulturnim vrtom ali pa se odločijo za počitek v vrtni utici. Poudarek
je na gibanju in preživljanju časa zunaj, na svežem zraku.
Ker želimo osebam z demenco ponuditi kar se še da kakovostno življenje, v stiku z naravo, smo
se odločili, da bomo v enoti Muretinci prešli na obravnavo oseb z demenco z osebnim
spremljanjem, ki je vezano na nevsiljivo individualno obravnavo, ki se nanaša na želje
uporabnika in temelji na zaupanju, motiviranju in sodelovanju uporabnika ob spremljanju ter
skrbi za varnost uporabnika. Pomeni spremljanje v pravem pomenu besede (ne oviranje in
odvračanje).
Stanovalcem omogočamo bližino in varnost ter zagotavljamo socialno vključenost in
organizirane aktivnosti, ki ohranjajo preostale zmožnosti stanovalcev in načrtovanje dneva,
kot pri običajnem vsakdanjiku. Upoštevamo načelo normalizacije kar pomeni, da smo
usmerjeni v razvoj in potrebe stanovalcev. Njihov vsakdanjik kar najbolj približujemo življenju,
ki so ga imeli doma in ohranjamo tisto, kar še zmorejo in znajo. Tako jim omogočimo
zadovoljstvo in občutek veljave, potrditve in posledično dobrega počutja.
Razvijamo sodelovanje, vključevanje in udeležbo stanovalcev v dogajanje in v aktivnosti.
Poleg stalnih, tedenskih aktivnosti organiziramo tudi mesečne in aktivnosti, vezane na letni
čas, saj ima prav vsak svoje značilnosti, ki lahko poskrbijo za pestrost opravil, programov in
dogodkov.
Če je mogoče, skupaj z našimi stanovalci
izdelamo poglobljen individualni načrt
in analizo tveganja, ki temelji na njihovi
življenjski

zgodbi.

podlaga

za

Pripomočka

dobro

sta

poznavanje

življenjskega sveta naših stanovalcev.
Kadar demenca že tako napreduje, da je
pridobivanje informacij težko, nam pri
zapisu pomagajo svojci. Sodelovanje s svojci je izjemnega pomena, saj si želimo uporabiti vse
vire, ki bi nam pri tako tankočutnem delu, kot je delo z osebami z demenco, prišli prav.
Pomagajo nam, da metode dela še izboljšamo in opravljamo še kakovostnejše storitve. Naš cilj
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je maksimalna vključitev posameznika, ki ob tem dobiva podporo in potrditev, ki jo potrebuje
za uresničevanje svojih potreb. Ker gre za tako občutljivo in posebno področje, je za
zagotovitev njihovega dobrega počutja nujno dobro poznavanje vsakega stanovalca posebej.

Spoštujemo in upoštevamo individualne navade,
razvijamo kakovosten odnos in komunikacijo ter se
pri oblikovanju ponudbe storitev zgledujemo po
potrebah naših stanovalcev. Naše delo je timsko,
saj lahko le tako zagotovimo celostno obravnavo.
V osebe z demenco se je treba vživeti, prepoznati
njihove stiske in raziskati razloge zanje. Nujno je
dobro poznavanje potreb, ki so velikokrat izražene nebesedno. Da jih lahko zadovoljimo,
imamo stalne delovne time, ki se pri svojem delu zavedajo, da je medicinski model pri delu z
osebami z demenco neuporaben, in hkrati tudi razumejo, da je treba osebi z demenco nuditi
veliko več kot le zdravstveno nego.
Dr. Allen Power je zapisal: "Mi moramo spremeniti mišljenje o ljudeh, katerih misli so se
spremenile," in to je predpogoj za dobro delo z in za osebe z demenco.
Zelo lepo pa je to opisal tudi naš pokojni strokovnjak s področja demence dr. Aleš Kogoj: "V
središču naj bo človek in ne bolezen. Zato bodimo strpni in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in
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enostaven pogovor. Pristopimo počasi in prijazno, dotaknimo se osebe, ne prepričujmo je v
nekaj, česar ne dojame."
Veseli nas dejstvo, da so tudi prvi vtisi svojcev naših stanovalcev zelo pozitivni. Radi slišimo,
ko povedo, da se jim ni težko pripeljati v Muretince, saj so njihovi svojci tukaj res veliko
pridobili in ponovno zaživeli. Veliko jim pomeni druženje in možnost skupnega »potepanja«
po parku.
V Domu upokojencev Ptuj imamo dolgoletno tradicijo, poznamo zahteve in potrebe ljudi, ki
iščejo nekaj več. S prijaznostjo, odprtostjo in strokovnostjo smo usmerjeni v prid
zadovoljevanja potreb različnih ljudi.
Literatura
Usmeritve za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših
številka 1222-18/2011, z dne 6.6.2011 in dopolnitve k Usmeritvam številka 122- 18/2011, z
dne 27.3.2014 ter dopolnitev k Usmeritvam, številka: 012-9/2017 z dne 20.2.2018.
Fotografije: arhiv Doma upokojencev Ptuj, enota Muretinci
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Svoboda gibanja v življenju ljudi z demenco
Starost v življenje ljudi prinaša veliko sprememb, ki so vezane na tveganja. Smiselno je, da se
na starost predhodno pripravimo in tako preprečimo posledice tveganj, ki bi utegnile nastati
v primeru neprimerno urejenega bivalnega prostora. Neprimerno urejen bivalni prostor lahko
povečuje tveganja kot so padci ter druge oblike telesnih poškodb, povečuje tveganje za
zmanjšanje mobilnosti, nezmožnost samostojnega gibanja, včasih je lahko tveganje tudi
ujetost v prostoru, saj star človek zaradi različnih fizičnih dejavnikov (npr. stopnice) ne more
sam zapustiti svojega stanovanja. Tveganja neprimerno urejenih bivalnih prostorov pa so še
toliko večja za človeka z demenco. Nekaj najpogostejših tveganj neprilagojenega bivalnega
okolja človeku z demenco so zanetenje požara, zastrupitve, odhod od doma itd. Na podlagi
terenskega raziskovanja smo ugotovili, da lahko večino tveganj preprečimo že z majhnimi
spremembami.
Demenca je pogostejša po 65.letu starosti, vse več pa je primerov tudi mlajših ljudi, ki obolijo
za demenco. Ljudem je kljub demenci potrebno omogočiti kakovostno in dostojno življenje.
Ljudje z demenco in stari ljudje so pogosto osamljeni, zato je potrebno bivalni prostor
zasnovati tako, da jim omogočimo svobodo gibanja tako v notranjem kot zunanjem okolju.
Prilagoditev bivalnih prostorov lahko pri ljudeh z demenco spodbuja tudi njihovo vključenost
v gospodinjstvo in ohranjanje socialnih stikov.
V okviru projekta PKP (Po kreativni poti do znanja) Svoboda gibanja v življenju ljudi z demenco,
ki ga financira Evropska unija, smo študentje Fakultete za socialno delo in Fakultete za
arhitekturo pod mentorstvom dr. Jane Mali, dr. Domna Zupančiča in dr. Anamarije Kejžar
izdelali smernice za prilagoditve bivalnih in zunanjih prostorov ljudem z demenco. Sodelovala
sta tudi Flower Academy - Akademija cvetja in Gerontološko društvo Slovenije. Naše delo je
bilo uspešno ravno zaradi prepletanja različnih strok. Vsaka stroka je v sodelovanje ob
nastajanju priročnika vnesla svoje poglede, drug od drugega smo se učili, si izmenjevali znanje,
se bogatili, cilj vseh nas pa je bil skupen. Cilj delati tako, da bo v ospredju človek z demenco.
Človek, ki si kljub bolezni zasluži, da so v njegovem življenju še zmeraj prisotne aktivnosti, ki
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jih je počel skozi svoje življenje, ki si zasluži ohraniti strast do stvari, ki jih je imel in jih ima rad
in ki si zasluži gibati se. Gibati se varno.
Osnovni namen projekta je bil omogočiti dostojno in varno bivanje ljudem z demenco, da bo
vsak človek ohranil pravico in možnost do gibanja, dokler to zmore. S tem namenom smo se
lotili projekta Svodem, Svoboda gibanja v življenju človeka z demenco ter obiskali domača
okolja in domove za starejše občane, z namenom opazovanja obstoječega okolja ter po eni
strani bivalnih rešitev, ki spodbujajo gibanje človeka z demenco in elementov v okolju, ki ga
omejujejo. Zanimalo nas je notranje bivalno okolje, vidik človeka z demenco, kaj bi želel početi,
ter vidik sorodnikov in zaposlenih v domu – na kakšen način spodbujajo gibanje in
samostojnost ter koliko gibanja v resnici človek z demenco lahko ima. Koliko prostorov lahko
uporablja, ko je sam? Gre lahko na balkon, gre lahko v kuhinjo? Še več, gre lahko iz hiše, ima
morda okoli hiše visoke grede, ki ga spodbujajo k aktivnostim, stiku z zemljo in pomenijo
prijazno obliko zagotavljanja varnega prostora? Se lahko giblje zunaj hiše, ima klopi, klančino,
svojo pot?
Kot končni rezultat projekta Po kreativni poti do znanja smo, po opravljenih obiskih domov in
analizi bivalnega in zunanjega okolja, oblikovali priporočila za prilagoditve v bivalnem in
zunanjem prostoru.
Želimo si in verjamemo, da bodo priporočila koristna tako neformalnim oskrbovalcem,
sorodnikom, kot tudi vodstvom domov pri načrtovanju varnega in spodbudnega okolja,
prilagojenega človeku z demenco.
Sogovorniki na terenu so omenili, kako pomembno je ohranjanje stika z zemljo, rastlinami in
živalmi. Ker vemo, da so nekatere, sicer priljubljene rastline strupene in lahko ogrozijo zdravje
ljudi, smo v priročnik vnesli tudi priporočila o zunanjih in notranjih rastlinah, saj so mnoge
pogoste rastline v našem okolju lahko zelo strupene, nekatere rastline pa s svojimi ostrimi
robovi povečujejo tveganja za poškodbe – takšno tveganje pa moramo pri človeku z demenco
odstraniti iz bivalnega okolja.
Priporočila, ki jih predstavljamo v priročniku, so splošna. Pomembno je poudariti, da je vsak
človek edinstven, zato je potrebno pri prilagoditvi bivalnega prostora upoštevati želje, potrebe
in fazo demence ter tudi zmožnosti sorodnikov za prilagoditev. To pomeni, da poskušamo
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izhajati iz posameznika, njegove življenjske zgodbe ter vnašamo v bivalni prostor elemente,
slike, predmete – ki so mu poznani in svet, v katerem se prepozna.
V priporočilih smo opisali, kako lahko ustvarimo prostore za varno gibanje, npr. z izbiro
ustrezne pohodne površine, površine za oprijem, s krožnimi potmi, visokimi gredami, ki
omogočajo stik z zemljo in vrtnarjenje, prilagojeno sposobnostim posameznika. Na drugi strani
pa v notranjem bivalnem okolju tudi s postavitvijo opreme, cvetja, primerno izbiro barv,
primerno osvetlitvijo, označbami prostorov in prilagoditvijo tal, lahko pomagamo
posamezniku z demenco k lažji orientaciji.
V priporočilih smo podrobno opisali, kako je smiselno urediti naslednje bivalne prostore: vhod,
predprostor, balkon, hodnik, dnevni prostor, kopalnico, spalnico, kuhinjo in jedilnico. Kot
zadnje navajamo priporočila za ureditev vrta. Pri vsakem navedenem notranjem in zunanjem
prostoru navajamo: (1) specifike prostora za samostojno življenje ljudi z demenco, (2) naša
opažanja glede prilagojenosti prostora za ljudi z demenco v praksi in (3) priporočila za ureditev
prostora.
Najbolje je, da prilagoditve bivalnih prostorov (notranjih in zunanjih) načrtujemo že pri sami
gradnji. Vendar o tem razmišlja le redkokdo, saj hišo, stanovanje urejamo v času, ko se starost
zdi še oddaljena. Zato je toliko bolj pomembno, da se poučimo o možnih tveganjih, kar nam
lahko olajša pomoč pri iskanju rešitev za njihovo odpravljanje.
Ljudje z demenco in stari ljudje so pogosto osamljeni, zato je potrebno bivalni prostor
zasnovati tako, da jim omogočimo svobodo gibanja tako v notranjem kot zunanjem okolju. S
tem jim olajšamo ohranjanje socialnih stikov. Še bolj zaželeno pa je, da v tem življenjskem
obdobju pridobijo možnosti za navezovanje novih socialnih stikov.
Prilagoditev bivalnih prostorov lahko pri ljudeh z demenco spodbuja tudi ohranjanje
zmožnosti in sposobnosti za različne aktivnosti, vezane na opravila v gospodinjstvu (pomoč pri
pripravi hrane, priprava pogrinjkov, sodelovanje pri zlaganju perila ipd.), hobije in druge
ohranjene delovne aktivnosti, ki jih je človek z demenco v življenju rad opravljal.
S spodbujanjem samostojnega življenja ljudi z demenco ohranjamo njihovo dostojanstvo. Pri
tem pa sledimo zadovoljevanju edinstvenih značilnosti in potreb posameznika. Na podlagi
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takšnega izhodišča so naši predlogi in priporočila za ureditev bivalnih prostorov zgolj
usmeritve, ki jih v praksi ljudje lahko preskušajo, preverjajo in dopolnjujejo vsakič znova, v
različnih obdobjih razvoja demence na novo in vedno z veliko mero potrpežljivosti do
sprememb, ki jih ljudje z demenco po navadi težko sprejemajo. V mislih pa venomer imejmo
človeka z demenco in skušajmo bivalni in zunanji prostor prilagoditi po njegovih željah in
potrebah, s čimer bomo kljub demenci ohranili človekovo dostojnost in vpetost v aktivnosti,
ki jih človek z demenco še vedno lahko počne, pa jih zaradi prostorskih preprek ni več zmožen
opravljati. Poleg tega pa lahko že z majhnimi spremembami v prostoru preprečimo ali vsaj
omilimo velika tveganja za poškodbe. Priporočila za primerno ureditev prostorov niso
univerzalna, so le usmeritve, ki pa lahko človeku z demenco spremenijo življenje na bolje. S
človekom z demenco moramo sodelovati, ga vključevati in mu prisluhniti.
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Bivanje starejših: izzivi in dobre prakse
1. Uvod
Pravico do stanovanja štejemo med temeljne človekove pravice. Sodi nedvomno med
najpomembnejše dejavnike kakovosti življenja in blaginje ljudi (Mandič, 2011). Stanovanje
obsega številne značilnosti, tako fizične (velikost, opremljenost z infrastrukturo ipd.) kot tudi
druge, težje merljive (lokacija, dostop do storitev, prijateljske vezi v soseščini ipd.) (Mandič,
1996). Bivalno okolje namreč ni omejeno le na stanovanjsko enoto, ampak tudi na ožjo in širšo
stanovanjsko skupnost. Odnos posameznika do stanovanja pa se skozi njegovo življenje
spreminja. Še zlasti velik pomen dobi v človekovi starosti (Mandič, 2011), ko je življenje
starejših osrediščeno okoli stanovanja in bližnje okolice (Štuhec in Fras, 2010). Ustrezno
bivalno okolje prilagojeno potrebam, željam in navadam starejših ljudi lahko torej veliko
pripomore k zagotavljanju kakovostnega življenja v starejših letih. V prispevku so zato
predstavljeni podatki o bivanju starejših v Sloveniji, predvsem o tem, kako so stanovanja
starejših in bližnja okolica prilagojena za bivanje v starosti. Kot odziv na izzive bivanja starejših
ljudi so v prispevku predstavljeni tudi inovativni pristopi in mnenja starejših glede teh dobrih
praks.
2. Izzivi kakovostnega bivanja starejših v skupnosti
Podatke o bivanju starejših v Sloveniji smo pridobili na podlagi telefonske ankete (metoda
CATI) med starejšimi prebivalci Sloveniji, in sicer starimi 65 let ali več, ki je bila izvedena
decembra 2018. Izhodiščni vzorec je 14861 telefonskih številk, pri čemer je bilo 5025
telefonskih številk izločenih zaradi neustrezne starosti. Na anketo je odgovorilo 987 vprašanih,
kar predstavlja 10-odstotno stopnjo odgovora. Podatki so uteženi glede na regijo in spol,
realizirani vzorec pa odraža stanje populacije, zato je možno posploševanje na populacijo. V
vzorcu je 42 % moških in 58 % žensk, 16 % ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 21 %
poklicno, 34 % srednjo in 29 % višjo izobrazbo ali več.
V skladu s prevladujočim stanovanjskim statusom v Sloveniji, je tudi med starejšimi večina
takšnih, ki živijo v lastni hiši – 72,2 % – ali lastnem stanovanju – 24,4 % (glej tabelo 1). Skoraj
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tretjina jih živi samih (tj. 30,8 %), večina pa s partnerjem ali partnerko (tj. 43,5 %). Preostala
četrtina anketiranih živi v večgeneracijskih ali drugih gospodinjstvih (glej tabelo 2). Kljub
relativno visoki oceni lastnega zdravja med anketiranci, saj ga je le 15,4 % ocenilo kot slabo ali
zelo slabo, pa se starejši soočajo s številnimi oviranostmi, in sicer 24,4 % ima otežkočeno
gibanje, 23,6 % slabovidnost in 27,2 % druge oblike oviranosti, kot so kronična bolezen ali
psihične težave. Med tistimi, ki imajo določeno obliko oviranosti, jih več kot polovica poroča,
da jih slednja delno ali zelo omejuje pri vsakdanjih opravilih.
Tabela 1: Bivanje starejših (v %)
Kje živite?
V lastni hiši
V lastnem stanovanju
V najemnem stanovanju
V najemni hiši
Drugo
Skupaj

Odstotek
72,2
24,4
2,4
0,5
0,5
100
N = 987

Tabela 2: Tip gospodinjstva, v katerem živijo starejši (v %)
V kakšnem gospodinjstvu živite? Ali živite ...
Sami
S partnerjem, partnerko
S partnerjem, partnerko in otroki
Brez partnerja, partnerke, vendar z otroki
V večgeneracijski družini z otroki in-ali vnuki
Drugo
Ne vem, brez odgovora
Skupaj

Odstotek
30,8
43,5
10,9
4,3
9,3
1,1
0,3
100,0
N = 987

Tabela 3: Oviranost starejših (v %)
Našteli vam bomo nekatere oviranosti, vi pa povejte, če se s katero
od njih soočate!
Otežkočeno gibanje
Slabovidnost
Naglušnost
Drugo (kronična bolezen, psihična težava)
Ne soočam se z nobeno oviranostjo
Ne vem, brez odgovora
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Odstotek
24,4
23,6
15,7
27,2
38,1
1,6
N = 987

Med anketiranci lahko opazimo splošno visoko zadovoljstvo s stanovanjem in okolico, in sicer
so ocene posameznih elementov stanovanja (npr. velikost in razporeditev prostorov,
ogrevanje in vzdrževanost prostorov) in okolja (npr. dostopnost storitev v okolju, dostopnost
zelenih in rekreacijskih površin, urejenost okolja, varnost v okolju) ocenjene nad oceno 4, na
lestvici od 1 do 5 (kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen, 5 pa zelo zadovoljen). Polovica
anketirancev (49 %) tudi meni, da je njihovo stanovanje ustrezno za bivanje v starosti (tabela
4), skoraj tretjina (32 %), da v glavnem ustreza in le 4,6 % meni, da ustreza v majhni meri ali
da sploh ne ustreza.
Tabela 4: Ustreznost stanovanja/hiše za bivanje starejših (v %)
Ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri vaše stanovanje
oziroma hiša ustreza za bivanje v starosti
Sploh ne ustreza
Ustreza v majhni meri
Delno ustreza
V glavnem ustreza
Popolnoma ustreza
Ne vem, brez odgovora
Skupaj

Odstotek
1,8
2,8
13,7
32
49
0,8
100
N = 987

Kljub visokemu zadovoljstvu in pozitivnemu pogledu na ustreznost stanovanja pa lahko
opazimo tudi nekatere težave, ki lahko predstavljajo izziv za kakovostno bivanje v starosti.
Tako na primer skoraj četrtina anketirancev (23,7 %) poroča, da težko pride do svojega
stanovanja, ker nimajo dvigala. V nadaljevanju poročamo o različnih težavah, ki jih imajo
starejši v stanovanju. Poročamo deleže tistih, ki so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni se sploh
ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam, odgovorili 3, 4 ali 5 (tabela 5). Kot najbolj težavni se
tako pokažejo naslednji vidiki stanovanja: previsoke omare in police, ovire za gibanje po
prostorih, kot so pragovi, kabli, preozka vrata ipd., neuporabnost nekaterih prostorov v hiši
zaradi slabe vzdrževanosti in slabši dostop do hiše oziroma stavbe. Pri slednjih okvirno
desetina ali več omenja težave.
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Tabela 5: Ovire, s katerimi se soočajo starejši v svojem stanovanju/hiši (v %)
Navedli bomo nekaj trditev, vi pa povejte koliko/ v kolikšni meri to
velja za vaše stanovanje oziroma hišo. Ocenite na lestvici od 1 do
5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, ocena 5
pomeni, da se zelo strinjate, ocena 3 pa je nekje vmes.
Po prostorih v hiši oziroma stanovanju se težko premikam (npr.
zaradi drsečih tal ali različnih ovir, kot so pragovi pri vratih,
preproge, kabli, naložene stvari, zaradi ozkih vratnih podbojev,
ker pohištvo ni dovolj trdno za oprijemanje ipd.)
V prostorih ponoči in ob slabši dnevni svetlobi v hiši oziroma
stanovanju slabo vidim, ker prostori niso zadostno osvetljeni
Stvari v omarah in na policah težko dosežem, ker so omare in
police previsoke
Nekatere prostore v hiši oziroma stanovanju težko uporabljam,
ker so slabo vzdrževani (npr. so zatohli, plesnivi, v njih zamaka,
pozimi niso ogrevani itd.)
Dostopno pot, ki vodi do hiše oziroma stavbe, v kateri je
stanovanje, ter do samega stanovanja težko uporabljam (npr.
ker pot nima ustrezne podlage, je strma, ni ustrezno osvetljena,
ker ima stopnice, ki so prestrme ali so brez ustreznih oprijemal
itd.)
Skozi vhodna vrata težko vstopam (npr. ker so neustrezne širine,
pretežka, se ne dajo popolnoma odpreti, imajo dvignjen prag
itd.)
Kuhinjski pult težko uporabljam (npr. ker ni na primerni višini, je
slabo osvetljen, ob njem ne morem sedeti)
Kuhinjske aparate, posode in živila težko uporabljam, ker niso na
primerni višini (se moram pretirano sklanjati oziroma stegovati)
V spalnici težko prižgem luč, ker stikalo za prižiganje in ugašanje
luči ni tik ob postelji
Postelja v spalnici ni primerne višine, zato težko sedam nanjo in
vstanem z nje
Iz spalnice težko dostopam do kopalnice in stranišča, saj sta od
spalnice preveč oddaljena oziroma nista v istem nadstropju
Kopalnico in stranišče težko uporabljam zaradi drsečih tal
Umivalnik v kopalnici težko uporabljam (npr. zaradi moteče
omarice pod umivalnikom, neustrezne višine, neprimerne
velikosti itd.)
Tuš oziroma kad težko uporabljam (npr. zaradi roba, drsečih tal,
odsotnosti sedeža, površin za oprijemanje, odlagalnih površin
itd.)
Straniščno školjko težko uporabljam (npr. zaradi neprimerne
višine, ker je slabo pritrjena, ob njej ni dovolj prostora za
vstajanje in sedanje itd.)
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Bolj kot samo stanovanje pa se kaže tudi problem širšega prostora, ki lahko ovira kakovostno
bivanje. Tudi tu poročamo deleže tistih, ki so na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni se sploh ne
strinjam in 5 se popolnoma strinjam, odgovorili 3, 4 ali 5 (tabela 6). Kot zelo problematični se
pokažejo dostopnost javnega prevoza in dostopnost nekaterih ključnih storitev v lokalnem
okolju (kot so pošta, banka, lekarna). Tudi gibanje v okolici je omejeno za pomemben del
starejših, zaradi pomanjkljivo urejenih poti in pločnikov, primanjkljaja klopi, slabe osvetljenosti
in prometa.
Tabela 6: Ovire, s katerimi se srečujejo starejši v svojem lokalnem okolju (v %)
Navedli bomo nekaj trditev, ki se nanašajo na vaše lokalno okolje,
vi pa za vsako od njih povejte koliko/ v kolikšni meri se z izjavo
strinjate. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni,
da se sploh ne strinjate, ocena 5 pomeni, da se zelo
Zaradi oddaljenosti postajališča ne uporabljam javnega prevoza
Zaradi neprimernega voznega reda (npr. vozi poredko) ne
uporabljam javnega prevoza
Ker je lekarna oddaljena oz. težko dostopna do nje težko pridem
Ker je banka oddaljena oz. težko dostopna do nje težko pridem
Ker je pošta oddaljena oz. težko dostopna do nje težko pridem
Ker je trgovina oddaljena oz. težko dostopna do nje težko
pridem
Ker je zdravstveni dom oddaljen oz. težko dostopen do njega
težko pridem
Ker so različne storitve osebne nege (npr. frizer, pediker)
oddaljene oz. težko dostopne do nje težko pridem
Ker so različne kulturne storitve (npr. gledališče, kulturni dom)
oddaljene, jih redko obiskujem
Ker so različne prostočasne storitve (npr. telovadba,
izobraževanje) oddaljene, jih redko obiskujem
Ker socialna oskrba na domu ni dostopna popoldne, ob vikendih
in praznikih, je ne koristim
Ker v okolici ni klopic za počitek, se po njej težko gibljem
Ker v okolici ni urejenih poti, se po njej težko gibljem
Ker je okolica ponoči slabo osvetljena se po njej težko gibljem
Ker je okolica zelo prometna in slabo urejena s prehodi, po njej
težko hodim
V okolici ni pločnikov oziroma so neurejeni (npr. zasedeni z
vozili), zaradi česar se v svoji okolici težko gibljem
Zaradi neprimernega naravnega okolja (npr. strmine, kamnita
tla, zaraščenost) se v lokalnem okolju težko gibljem
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Niti–niti

Se strinjam

Se zelo
strinjam

8
8,9

7
7,8

10,5
10,7

5,1
6,3
5,4
4,9

4,4
5,1
4,9
3,8

7,5
7,9
6,6
6,3

5,5

5

7,3

5,3

3,3

7,2

5,7

4,4

8,9

5

3,8

7,6

2,8

2,6

5,4

8
5,8
7,6
6,8

9,6
4,2
4,4
5,8

13,7
6,1
7
6,9

7,6

8,5

11

4,3

2,7

2,5

Glede na nekatere ovire, ki jih starejšim predstavlja tako stanovanje kot okolje, v povezavi tudi
z njihovim zdravstvenim stanjem, jih pomemben delež potrebuje pomoč pri nekaterih
vsakdanjih opravilih. Tako jih občasno ali pogosteje 16 % potrebuje pomoč pri organiziranju
obiskov, 28 % pri prevozu, 21 % pa pri gospodinjstvu in čiščenju prostorov. Za zadovoljevanje
teh potreb se starejši najpogosteje obrnejo na družinske člane. Vendar pa bi tudi nekateri bolj
inovativni pristopi lahko pripomogli k naslavljanju izzivov kakovostnega bivanja v starosti.
3. Naslavljanje izzivov kakovosti bivanja starejših ljudi v skupnosti z inovativnimi praksami
O treh načinih izboljšanja kakovosti življenja starejših v skupnosti smo diskutirali tudi s
starejšimi v okviru petih fokusnih skupin, od tega dve fokusni skupini v Ljubljani, eno v
Hotavljah, eno v Žalcu ter eno v Kanalu.
Prvi primer dobre prakse, ki jim je bil predstavljen je Vzpostavitev posebnih svetovalnic za
namen prilagoditve in vzdrževanja domov starejših. Namen teh svetovalnic je spodbujati
starejše, da se sami poslužujejo preprostih ukrepov, ki zmanjšajo tveganje za poškodbe na
domu, kot so odstranitev preprog, odstranitev pragov, itn. Gre za lokalne neprofitne
organizacije, ki poleg svetovanja nudijo tudi praktično pomoč. Te svetovalnice že delujejo v
nekaterih Evropskih državah, kot so Nemčija in Velika Britanija. Intervjuvanci so imeli ob
predstavitvi primera dobre prakse svetovalnic mešane odzive, še posebej intervjuvanci iz
ruralnega okolja. Nekateri so menili, da bi bila vzpostavitev takšnih svetovalnic pozitivna, saj
naj bi bilo izobraževanje in usposabljanje starejših za samostojno življenje v lastnem domu
zelo pomembno. Pri tem je bilo poudarjeno, da je pomembno to, da se starejšim ne le svetuje,
temveč da se rešitve tudi konkretno pokaže v njihovem domu. Prednost je, da bi razbremenili
ljudi skrbi, kam se obrniti po nasvet in pomoč za razna hišna popravila in prilagoditve. Kot je
povedala ena intervjuvanka: »Sigurno veliko breme pade s tebe, preden boš na internetu našel
nekoga, ki slučajno al boš mel srečo al pa te bo, oprostite, našponal tko, da bo veselje. Tako da
v bistvu ti odpade velik kamen, če ti neki odtipkaš in vidiš, da je to že pod neko referenco neke
inštitucije, ki za starejše skrbi in boš tam zaupu tistmu, ki bo prišel zamenjat pipo.« Pri ideji te
dobre prakse so imele skupine pomembne zadržke glede financiranja. Izražena je bila skrb, ali
bi bila ta sredstva uporabljena namensko za svoje delovanje. Bolj odklonilni pogledi glede
svetovalnic so imeli v ruralnem okolju, saj imajo tam ljudje navado, da si pomagajo med seboj,
hkrati pa takšno svetovalno funkcijo pravzaprav že opravljajo nekatere organizacije in društva,
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kot je Rdeči Križ in Društvo upokojencev. Svetovalnice naj bi bile tako primerne za tiste, ki ne
vedo, kam se obrniti po pomoč in bi jih na ta način razbremenile skrbi, pri čemer je ključna
ureditev programa na sistemski ravni, torej s strani občine.
Drugi predstavljen primer dobre prakse je bil Prostovoljska pomoč starejšim, kamor sodi tudi
program »Starejši za višjo kakovost življenja doma«. Pri programu gre za zagotavljanje različne
vrste prostovoljske pomoči starejšim v lokalni skupnosti. Pomoč pa se spodbuja tudi med
mladimi. Obe ruralni skupini sta povedali, da to dobro prakso poznata, nekateri so vanjo tudi
vključeni. Obe sta menili, da bi ta program moral ostati na prostovoljni ravni. Strinjali pa sta
se, da bi se takšno delo moralo beležiti kot delovne izkušnje, prostovoljcem pa bi se moralo
kriti nastale stroške, kot so potni stroški in malica. Vse skupine iz urbanega okolja so menile,
da je ta primer dobre prakse zelo dobrodošel, saj se z njim zagotavlja družabništvo, praktično
pomoč in informiranje o zunanjem okolju. Strinjale pa so se tudi, da se ta program premalo
oglašuje. Zato so predlagale, da se ga oglašuje z oglasi po televiziji in z objavo v občilih. Vse
skupine so menile, da prostovoljsko delo ne bi smelo biti plačano, saj se sicer izgubi namen.
Tretji primer dobre prakse, ki je bil predstavljen, je Pomoč starejšim v univerzitetnih središčih.
Gre za sožitje med generacijami, kjer starejši ljudje brezplačno nudijo študentom sobo v
zameno za gospodinjsko pomoč in pomoč pri raznih opravilih. V programu sodelujejo in ga
nadzorujejo univerze in lokalni oddelki za socialno delo. Slednji primer je bil predstavljen le v
urbanih središčih, kjer bi bile zanj primerne okoliščine za implementacijo. Ob predstavitvi te
dobre prakse so imele skupine mešane odzive. Nekateri so povedali, da jih skrbi
kompatibilnost med mladimi in starejšimi, saj kot je povedala intervjuvanka: »Zdej stari z leti
postajamo vedno bolj tečni pa sitni, malenkostni pa egoisti, mladi pa tud ni rečeno, da so zmeri
vsi najbolj empatični ane do starih in zanesljivi.« Drugi pa so menili, da bi projekt zaživel, če bi
izbor študentov nadzirala socialna služba in če bi bil projekt dovolj oglaševan. Izraženi so bili
tudi zadržki glede tega, da bi v svoj dom povabili neznano osebo. Vse skupine pa so se strinjale,
da bi bila to dobra rešitev za tiste, ki imajo prevelika stanovanja in posledično previsoke
življenjske stroške ter za premagovanje osamljenosti med starejšimi. Na drugi strani pa bi bila
to tudi dobra rešitev za mlade, ki težko dobijo stanovanje. Nekateri so povedali, da takšna
praksa pravzaprav že obstaja, saj jo je mogoče najti v obliki raznih oglasov v časopisih.
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4. Sklep
Starejši v Sloveniji se pri bivanju v svojih stanovanjih srečujejo s številnimi izzivi – skoraj vsi so
lastniki (prostornih) stanovanj, tri četrtine jih biva samih ali le s partnerjem, številni se soočajo
z oviranostmi, ki jih pogosto vsakodnevno omejujejo, soočajo se tudi z različnimi težavami pri
bivanju zaradi neprilagojenih stanovanj in opreme, še pogosteje pa z neprilagojeno okolico in
odsotnostjo storitev v bližini. Glede na nekatere ovire, ki jih (v povezavi tudi z zdravjem)
starejšim predstavlja tako stanovanje kot okolje, jih pomemben delež potrebuje pomoč pri
vsakdanjih opravilih. Iz vsega naštetega bi lahko zaključili, da je med starejšimi v Sloveniji
pomemben delež takih, ki ne biva kakovostno. Vendar pa so v nasprotju s tem spoznanjem
starejši s svojimi stanovanji in njihovo okolico v splošnem zelo zadovoljni. Morda so tudi zaradi
tega imeli starejši glede dveh od treh predstavljenih dobrih praks mešane občutke in jima niso
bili povsem naklonjeni. Najbolj naklonjeni so bili prostovoljski pomoči starejšim, dobri praksi,
ki je v Sloveniji že uveljavljena. To kaže, da starejši pri inovativnih pristopih, ki bi lahko izboljšali
njihovo kakovost bivanja, zaupajo tistim, ki jih poznajo. Smiselno bi bilo zato preučiti
mehanizme delovanja uveljavljenih dobrih praks in ta spoznanja uporabiti pri implementaciji
drugih manj znanih inovacij. Glede na to, da se slovenska družba pospešeno stara in da kljub
zadovoljstvu kakovost bivanja starejših predstavlja pomembne izzive, bodo v prihodnje
tovrstne dobre prakse več kot potrebne.
5. Literatura
Mandič, S. (1996). Stanovanje in država. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Mandič, S. (2011). Stanovanje in blaginja starejših: primerjava Slovenije z izbranimi evropskimi
državami. V Mandič, S., & Filipovič Hrast, M. (ur.), Blaginja pod pritiski demografskih
sprememb (str. 85–105). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
Štuhec, J. I., & Fras, M. (2010). Različne oblike bivanja za tretjo generacijo. Kakovostna
starost, 13(3), 3–15.
Zahvala
Zahvaljujemo se Agenciji Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost za financiranje
temeljnega raziskovalnega projekta Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju
v Sloveniji. Projekt je potekal med letoma 2017 in 2020 pod šifro J5-8243.V projekt sta bila
vključena Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Fakulteta za družbene vede.
47

doc. dr. Domen Zupančič

Prostori druženja v domovih za starejše
1. Uvod
Kaj je prostor druženja? Ali je to zgolj en sam prostor ali tak prostor sestavlja več drugih
medsebojnih prostorov? Kakšna je najmanjša možna velikost? Kakšen je namen prostora? Ali
je obvezen? Ali ga določa predpis?
To je le del vprašujočih misli ob premisleku o prostorih druženja v domovih za starejše. Pri
opisovanju prostorov druženja bomo pričeli pri formalnem opisu, ki ga navaja Pravilnik o
minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (2006). Po pravilniku je
prostor druženja razumljen kot večnamenski prostor s čajno kuhinjo. Pravilnik ga označuje kot
večnamenski prostor in še kot skupni prostori.
Kriteriji večnamenskega prostora so: prehranjevanje, prostočasna dejavnost in srečanje z
obiskovalci. Tehnični del kriterijev vsebuje zahtevo po kuhinji s previsnim ali konzolnim pultom
ter določilo minimalne kvadrature na stanovalca.
Skupni prostori so opredeljeni tako, da jih je možno medsebojno združevati. Priporočljivi so
še: prostor za duhovno oskrbo stanovalcev, prostor delovne terapije in prostor za fizioterapijo.
Pri posameznih navedbah prostorov so opredeljene še minimalne kvadrature.
Predpisi naj bi opisovali, določali in opredeljevali tematike, ki jih stroka prepozna za potrebne
in so bili v praksi preizkušeni kot funkcionalno ustrezne rešitve življenjskih potreb stanovalcev.
Predpisi stremijo k temu, da so določila merljiva, zatorej so določene dolžine, višine, površine
ter količniki. Besedilo je suhoparno. Stanovalec v tem pogledu postane le merilo, postane iz
osebe nekaj splošnega.
Stvarni pogled v praksi ni popolnoma vzporeden tem določilom. Ob večletni lastni praksi na
področju načrtovanja obnov domov za starejše se srečujem z večjimi odstopanji od pravilnika.
Vzroki odstopanj so predvsem v nezadostnih prostorskih tehničnih pogojih obstoječega stanja
objektov. Prvotno sem se v veliki meri ukvarjal s premislekom temelječim zgolj na določenosti
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zidov in nujnim zahtevam predpisov. Estetika lepega, ki sem jo gojil pri snovanju individualnih
objektov in opreme je tu trčila v zid osnov in enostavnosti uporabe.
Funkcionalnost in uporabnost prostorov ni zgolj strokovni termin v literaturi. Intervju z
negovalko na oddelku je razkril omejitve prostorskih rešitev: krilna vrata, ki se odpirajo v
predprostor pred sobami so ovira. Kako? Saj zagotavljajo zvočno, požarno in drugačno mejo
med hodnikom in sobo. Seveda to drži, vendar ko je čas za kopanje v skupni kopalnici, nastane
težava: dvigalka z mrežo terja svoj obračalni krog in zato mora negovalka odpreti vrata
sosednje sobe, da lahko opravi obračalni krog v prvo sobo, kje je stanovalec, ki mu je odmerjen
čas za kopanje. Enak postopek je ob povratku iz kopalnice. Ta dva dogodka sta vsiljena
dogodka druženja med stanovalci. Male dnevne prigode zaradi arhitekturne zasnove ali stanja,
ki je nekoč ustrezalo standardom terjajo kritični premislek. Tu navajam še ugotovitev iz
študentskega projekta Svoboda gibanja v življenju ljudi z demenco: »Najbolje je, da o
prilagoditvi bivalnih prostorov (notranjih in zunanjih) razmišljamo že pri sami gradnji. Vendar
o tem razmišlja le redkokdo, saj hišo, stanovanje urejamo v času, ko se starost zdi še
oddaljena.« (Mali idr., 2019).

Slika 1: Skupni prostor na oddelku demence. Oprema je funkcionalna: kuhinja je sodobna
zaradi boljših tehničnih lastnosti, starejša oprema pa je funkcionalna z vidika aktivacije
spomina pri stanovalcih. Foto: D. Zupančič.
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Tu vpeljemo še element odgovorne osebe. Kdo naj določi problem in ga opiše ter ustrezno
reši? Uprava doma, strokovna služba za investicije, vzdrževalec, arhitekt izbran na osnovi
ekonomsko najugodnejše ponudbe ali najugodnejši ponudnik del. Del dobre prakse je lahko
način komunikacije po E-Qalinu, ki lahko take težave identificira. Gojenje dobre komunikacije
v organizaciji je zalogaj, ki zahteva aktivno udeležbo vseh.
2. Kaj je prostor druženja?
V splošnem druženje delimo na želeno, naključno, vsiljeno ali neželeno. Neizogibni so še drugi
načini, kajti življenje je čudovito nepredvidljivo. V nadaljevanju bom opisal te prostore
druženja in možne izboljšave, ki bodo omogočale boljšo izkušnjo udeleženih.
Želeno druženje se odvija v večnamenskem prostoru oddelka, tam je kuhinja kot simbol
ognjišča, zatočišča vsakdanje rutine druženja družinskih članov. Kuhinjski niz elementov in
priprava obroka ali zgolj kave predstavlja pot v spomin. S sodobnejšimi pogledi na
institucionalno varstvo se ločeni prostor delovne terapije vključuje v večnamenski prostor.
Taka pot ni nenaravna, saj je sočasnost uporabe večnamenskega prostora želena z vidika
socialne vključenosti stanovalcev. Terja pa vseeno premislek o tem, da je pri snovanju
prostorov dobrodošla delitev prostorov glede na funkcije (dvorana naj bo dvorana, jedilnica
naj bo jedilnica, prostor za dejavnost naj bo prostor za dejavnost). Vsled temu je priporočljivo,
da se ta delitev smiselno preslika v večnamenski prostor, ki je v mojem "periodnem sistemu"
ambientov dnevni bivalni socialni prostor, kjer se dogodi bistveni del dneva stanovalca.
Preslikava je možna na več načinov: z barvo sten, različnostjo opreme, pozicijo v prostoru
glede na relacijo osebni prostor/javno dostopni prostor. V praksi so to lahko niše na hodnikih
ali jasno določeni prostori za dejavnosti.
Fizioterapija je prostor, kjer se izvaja gibalne vadbe in druge fiziološke terapije (magnetna,
ultrazvočna, elektro stimulativna terapija, itd.). Redne vadbe ali urniki vadb ter aktivno
sodelovanje fiziatrov so kombinacija uspešnega stimuliranja stanovalcev k aktivnemu življenju
v okviru domske oskrbe. Obvezne sestavine fizioterapij so vadbeni elementi, ki so
funkcionalno povezani v celovito zasnovo. Tej zasnovi pa ne botruje zgolj tehnični del zahtev,
temveč tudi ambient. Pod pojmom ambient razumemo količino dnevne svetlobe, barve,
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materiale uporabljene v prostoru, izrabo kakovostnih pogledov iz prostora/v prostor,
temperaturno ugodje, zvočno pokrajino in vonj.
Kakovosten prostor druženja mora zagotavljati obujanje vseh petih čutil. Tu naj spomnim na
Proustov opis spomina na kolaček, okus je vzvod spomina! Pomembne so urejene zunanje
površine: skupne za celoten dom in posamezne po oddelkih. Skupne zunanje površine so
dostopne poti, dovozne površine, parkovna ureditev ob objektu, zunanje rekreacijske površine
za izvedbo redne vadbe na prostem itd. Zunanje površine so načelno razdeljene na javne:
dostopne vsem; poljavne: dostopne vsem z ozirom, da so v okviru doma starejših; polzasebne:
odprte površine primarno namenjene stanovalcem doma, kjer je dostop drugih oseb omejen
in zasebne: kjer imajo stanovalci popolno avtonomijo uporabe površine (sem smejo dostopati
zgolj pooblaščene osebe). Poljavne in polzasebne so terase v etažah doma; zasebne pa so
balkoni ob sobi stanovalcev. Tej delitvi sledijo pričakovanja načinov druženja.
Naključno druženje je v precejšnji meri predvidljivo. To so srečevanja na hodnikih in prehodih
med bivalnimi enotami in prostori predvidenimi za aktivnosti. Mimobežna srečanja med
stanovalci, srečanja med zaposlenimi in stanovalci in druge kombinacije so seveda možne.
Skupna lastnost tem dogodkom je, da so kratki v časovnem smislu. Taka druženja nimajo
predvidenega namena in načina v prostorskem pogledu, tu ciljam na medsebojno razdaljo
med druženjem. Srečanje stanovalca z negovalcem na hodniku je praviloma prijetno, pogosto
traja manj kot minuto in pušča pri obeh izkušnjo srečanja. Razdalja med udeleženci ob teh
naključjih je različna, določa jo več dejavnikov: osebni odnos med ljudmi, hierarhična razmerja
med zaposlenimi in seveda prostor dogodka. Na hodnikih in stopnicah je prostora ravno dovolj
za mimobežna srečanja ne da bi udeleženci vstopili v osebni prostor posameznika.
Naključna srečanja niso zgolj prijetna. Poznan je občutek tesnobe v dvigalu, ki sproža pri
posameznikih precejšnje negativne občutke, utesnjenost, strah zaradi ujetosti, klavstrofobijo
itd. Nikoli ne vemo, koga bomo srečali v dvigalu, kdo bo vstopil, kaj se bo dogodilo v dvigalu,
kakšen vonj bo v njem, kakšna bo kakovost svetlobe, kako hitro se bodo zaprla vrata, kdo bo
pritisnil gum za dol ali gor, kdo bo vstopil na naslednji postaji. Vprašanja brez jasnih odgovorov.
Naključno druženje, kjer smo udeleženci med vožnjo bližje kot sicer, drug drugemu vstopamo
v osebni prostor. Občutek ogroženosti in strahu je večji kot navadno. Tako druženje je vsiljeno.
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Opisana situacija dvigala je poznana tudi drugim, ne zgolj stanovalcem in zaposlenim doma.
Vsiljeno druženje, ki terja pozornost se dogaja v sobah stanovalcev. Vstop negovalca v sobo je
nujen, bonton vstopa je poznan: trkanje na vrata, vprašanje ali smemo vstopiti, čakanje na
odziv in vstopimo ali ne, odvisno od trenutka. A zaradi neustrezne prostorske zasnove,
spremembe negovalne opreme kot je kopalni voziček in druge kombinacije, se dogodijo
vsiljena srečanja. Ti dogodki zmotijo dnevni ritem stanovalcev, vzbujajo dodatne občutke. V
redkih izjemah bi te dogodke ovrednotil kot pozitivne, navajam hipotetični primer: Na vrsti je
nega stanovalca (A) v sosednji sobi. Izvede se procedura vstopa in stanovalka (B) prepozna to
kot znak, da se pripravi za kosilo, ki bo čez pol ure, saj se je navadila, da sosedo (A) umivajo
vedno pred kosilom. Zanašanje na take primere je možno zgolj v teoriji, v praksi jih ne
podpiram.
Vsiljeno druženje se še ne konča. Negovalci premikajo stanovalce na dvigalkah ali kopalnih
vozičkih do negovalnih kopalnic. Hodniki so praviloma preozki in srečevanja so v teh primerih
sorodna tistim v dvigalih. Zaradi prostorske stiske v večposteljnih sobah so hodniki uporabljani
kot prostori, kjer stanovalci ob pomoči svojcev prejmejo glavni dnevni obrok. Občutek
zagotovo ni ustrezen, niti ne odraža ustreznega odnosa arhitekture do stanovalcev.
V slovenskih domovih so enoposteljne sobe v manjšini, prevladujejo večposteljne sobe.
Vsiljeno druženje je v teh sobah neizogibno, vsak stanovalec ima svoj lasten ritem v dnevu,
lastne posebnosti v zdravju ter svojce (obiskovalce). Poleg teh dejavnikov je tu še ambient
sobe, ta je pogosto minimalna glede na uporabno površino. Površina sob je zgolj en dejavnik,
drugi pa so še: ustreznost postavitve opreme v sobi: ali je postelja z vzdolžno stranico ob steni,
ali je postelja postavljena v t. i. negovalno pozicijo (s kratko stranico ob steni); postavitev svetil
v sobi (stropne svetilke, stenske svetilke, neposredna svetloba, posredna svetloba); senčila pri
oknih; priročnost opreme v sobi; ravnotežje med osebnimi predmeti stanovalcev in nujnimi
elementi sobe; ustrezne pozicije stikal itd. Stanovalci z življenjem v domu udomačijo prostor
sobe in v njem preživijo večino svojega časa. Poosebljanje prostora je neločljivo povezano z
dnevnim ritmom stanovalca, z načinom odpiranja vrat, zlaganjem oblačil, priprave na odhod
iz sobe v jedilnico (Feddersen in Luedke, 2011, str. 39).
Sočasni dogodki v večposteljnih sobah neizbežno vzbujajo neželene učinke. Ob izrednih
zdravstvenih dogodkih, kot je nujna intervencija, se ti še potencirajo. Nujni dogodki niso
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predvidljivi v časovni premici, so pa pričakovani. Vpliv posameznega dogodka ni popolnoma
določen, pogosto sledimo lastnim izkušnjam iz preteklih projektov ali drugim podatkom, ki
lahko konkretizirajo vstopne podatke za načrtovanje. Pri arhitekturnem snovanju prenov
domov upoštevamo načelo sočasnih dogodkov. Poleg upoštevanja bistvenih načel, ki jih
nalagajo predpisi sledimo načelu, da so objekti načrtovani za ljudi in v njih ljudje bivamo,
delamo - živimo. Bistvene zahteve za objekte so:
•

mehanska odpornost in stabilnost,

•

varnost pred požarom,

•

higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,

•

varnost pri uporabi,

•

zaščita pred hrupom,

•

varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,

•

univerzalna graditev in raba objektov,

•

trajnostna raba naravnih virov.

Načela so v strokovnih krogih sprejeta, vendar je v praksi ob izvajanju vzdrževalnih del in ob
rekonstrukcijah objektov upoštevanje teh načel zahteven proces. Vsak projekt je sestavljen iz
niza dogodkov in odločitev. Odločitve so zahtevne, sočasno obdelujemo podatke o fizični
pojavnosti objekta, nosilni konstrukciji, instalacijah, bivalnem ugodju, dinamiki izvajanja
varstva in nege v domu, razpoložljivosti sredstev in izvajalcev del ter sledenju predpisom o
javnih naročilih. Vse skupaj je usklajevanje interesov in izvajanje nalog v okviru dejanskih
možnosti. Gradbeni zakon v posebnih primerih dovoljuje možnost izjem: » … izpolnjevanje
vseh bistvenih zahtev se ne upošteva v celoti, če je to tehnično neizvedljivo ali povezano z
nesorazmernimi stroški. Pri spreminjanju objektov se ne sme poslabšati gradbenotehničnega
stanja objekta« (Gradbeni zakon, 2017). V praksi v največji meri sledimo vsem bistvenim
zahtevam, navkljub tehničnim oviram in povečanim stroškom. Z delitvijo na več stopenj
posegov postopoma dosegamo kriterije zahtev in vzdržnost delovanja doma.
Sobe morajo imeti poleg predpisane minimalne kvadrature še ustrezne sanitarije, ki
omogočajo uporabo osebam na invalidskih vozičkih. Ne glede na zdravstveno stanje
stanovalcev in stanje čakajočih za namestitev v domove, moramo tem predpisom slediti. V
praksi se arhitekti in zaposleni srečujemo z reševanjem praktičnih zagat: nezadostna
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kvadratura sobe in neustrezne sanitarije ter neustrezne komunikacijske poti v objektu
(hodniki, stopnišča). Veliko energije namenimo iskanju prostorske rešitve, kjer čim bolj
upoštevamo vse dejavnike. Holistični pristop k reševanju projektne naloge nudi možnost, da
izvedemo projekt in preidemo od besed k dejanjem. Poglavitni podatki pri odločanju so analize
druženj, ki sem jih predhodno opisal. Prepoznavanje načinov druženja omogoča določitev
internih kriterijev projektiranja vzdrževalnih del v domovih ter tudi rekonstrukcij. Zakaj tu ni
novogradnje? Odgovor je preprost: pri novogradnji objekt in stanovalci v objektu ne obstajajo.
Pri prvih dveh sklopih je sočasnost vseh dejavnikov največji izziv za vse udeležene: stanovalce,
zaposlene, arhitekte, izvajalce in svojce.

Slika 2: Mini kuhinja v sobi in udomačenost prostora nudita prijetno bivanjsko udobje, kar
opisuje rek: tu ne stanujem, tu živim. Foto: D. Zupančič.
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Slika 3: Okno ni zgolj steklena površina za dnevno svetlobo. Okno je okvir zunanjosti, okenska
polica je za cvetlice, radio, spominke. Foto: D. Zupančič.
3. Zaključek
Izkušnje iz prakse potrjujejo holistični pristop k izvajanju arhitekturnih prenov. Odločilen je
čas, namenjen diskusiji možnih scenarijev in konkretiziranje možnih predvidljivih sočasnih
dogodkov. Konkretizacija sočasnih dogodkov je izvedena z uporabo miselnih vzorcev in
pogovorov v delovnem timu. Uporabljen pristop omogoča opredelitev ustreznih variantnih
prostorskih rešitev. Izboljšanje bivanjskih razmer hierarhično razdelimo na: bivalno ugodno
opremo v sobi, preučitev vsakodnevnega ritma stanovalcev, kakovostno oskrbo
posameznika, ustrezne delovne razmere zaposlenih, druge individualne rešitve v oziru na
kriterije problematike. S temi načeli uspemo izboljšati funkcionalnosti sob v okviru prostorskih
možnosti stanja objekta, izboljšamo individualne sanitarije in namenimo več pozornosti
skupnim prostorom, hodnikom in negovalnim kopalnicam.
Pozornost, ki je usmerjena na domsko skupnost izboljša doživljanje tudi na nivoju
posameznika (stanovalca, zaposlenega, svojce). Zvočno prijazen, z dnevno svetlobo osvetljen,
prostorsko pregleden in komunikacijsko jasen prostor, bo vzbujal prijetnejše občutke pri
stanovalcih. Tesnoba dvigala bo ostala, a bodo prostori čakanja pred dvigali postali prostori
srečevanja čakajočih. V pogovorih z negovalkami in negovalci na oddelkih je pogosto vključeno
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tehtanje odločitev med načrtovanjem velikih zasebnih kopalnic in zadostno opremljenimi
negovalnimi kopalnicami. Večjo pozornost moramo načrtovalci nameniti negovalnim
kopalnicam. V posameznih domovih se zmanjšuje delež samostojno gibljivih stanovalcev in
skokovito narašča delež stanovalcev, ki potrebujejo več nege. Tu bo potrebno več naporov, da
bomo smiselne življenjske situacije vključili v smernice in področne predpise.

Slika 4: Skupni prostor je zadostno odmerjen hodnik in ni več hodnik, je ulica. Fizioterapija z
dvojno višino spominja na telovadni prostor, spuščene svetilke ustvarjajo navidezno ravnino
ljudem prijaznega prostora. Foto: D. Zupančič.
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Integrirana oskrba v domačem okolju
V občini Krško se od leta 1991 izvaja pomoč na domu, ki je v okolju močno prepoznana in
cenjena. Trenutno je v pomoč na domu v občini Krško vključenih 182 uporabnikov, ki koristijo
storitve socialne oskrbe na domu, število uporabnikov iz leta v leto raste. V zadnjih letih se je
tendenca potreb nagnila vse bolj v smer potrebe po pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih,
poleg tega pa je še vedno zelo iskana tudi storitev dostave toplega obroka v okviru
gospodinjske pomoči. Slednji sicer v večini ne potrebujejo ostalih storitev, sodijo pa v delež
uporabnikov, ki so po oceni tveganja, ki se opravi v okviru osebnega načrta, rizični za padce v
domačem okolju, zaradi česar so tudi vključeni v storitev pomoči na domu. Običajno so le to
samske ali ovdovele osebe, ali osebe brez svojcev, ki bi živeli v neposredni bližini, kar pomeni,
da so oskrbovalci, ki jim dostavijo topel obrok, edini, ki dnevno prihajajo v njihov dom. Poleg
dolgoživosti družbe je ob storitvah pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski
pomoči in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov (Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, 2010), vse bolj prisotna tudi potreba po dodatnih storitvah v
domačem okolju. Čakalna doba na namestitev v institucionalno varstvo se namreč vse bolj
podaljšuje, v letu 2017 in 2018 pa tudi ni bilo več možno zadovoljiti vseh potreb po pomoči na
domu.
Ob stikih z osebjem Splošne bolnišnice Brežice na negovalnem oddelku se je izkazovala vse
večja potreba po reševanju problema dolgotrajne oskrbe, saj so se tudi njihovi ležalni dnevi
bistveno podaljšali, možnosti za domsko namestitev ali kakovostno oskrbo v domačem okolju
pa ni bilo. Zaradi navedenega so se različne strokovne službe vse bolj soočale z reševanjem
zagotavljanja potreb po dolgotrajni oskrbi v domačem okolju, saj glede na izzive, s katerimi so
se soočale, pravih sistemskih rešitev na terenu ni bilo. Upravičenci do dolgotrajne oskrbe so
namreč ostajali na negovalnih oddelkih ali prihajali domov v neurejene razmere, svojci zaradi
službe in ostalih obveznosti, za svoje najbližje niso mogli zadovoljivo poskrbeti, oziroma so
opuščali zaposlovanje, služba pomoči na domu pa se je na terenu vse bolj soočala z novimi
specifičnimi zdravstvenimi stanji, pri katerih socialna ali neformalna oskrba ni zadoščala. Ob
tem so tudi strokovne delavke Sekcije za socialno oskrbo, ki deluje v okviru Socialne zbornice
Slovenije, ugotavljale, da je storitev pomoč na domu že davno prerastla Pravilnik o standardih
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in normativih socialnovarstvenih storitev (2010), saj so pogoji in samo izvajanje storitev
bistveno drugačni od njenih začetkov, ko se je na domu pretežno izvajala gospodinjska pomoč.
Poleg navedenega so prihajali upravičenci iz različnih institucij po rehabilitaciji v neprilagojene
bivalne razmere ter bili odvisni od pomoči svojcev, ki niso bili primerno poučeni o načinih
nadaljnje oskrbe. Posledično so te osebe, kljub učenju samostojnosti v rehabilitacijskih
centrih, postale popolnoma odvisne od pomoči drugih oseb. Izkazovala se je vse večja potreba
po pomoči pri jemanju zdravil, prilagajanju bivalnega okolja ter edukaciji neformalnih
oskrbovalcev v domačem okolju. Večalo pa se je tudi število ljudi z demenco, kar je še dodatno
povečevalo stisko tako obstoječih formalnih kot neformalnih izvajalcev oskrbe.
Zaradi vsega navedenega se je Center za socialno delo Posavje odločil pristopiti k razpisu za
izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega
zakona o dolgotrajni oskrbi« (Ministrstvo za zdravje, 2018). Izbrani projekti na razpisu
potekajo v treh različnih ustanovah in okoljih. Občina Krško s 25996 prebivalci (Statistični urad
RS, 2019) v projektu zastopa ruralno okolje, za katerega je značilna geografska razpršenost
ter pretežno tradicionalno podeželsko prebivalstvo.
V projektu so kot konzorcijski partnerji pristopili Občina Krško, Splošna bolnišnica Brežice,
Dom starejših občanov Krško, Zdravstveni dom Krško in Varstveno delovni center KrškoLeskovec. Poleg navedenih so se kot podporni partnerji priključili tudi Društvo upokojencev,
Društvo Sonček, Društvo gluhih in naglušnih Posavje, Društvo Sožitje in Društvo Hospic.
Namen projekta je, da testiramo različne rešitve, ki naj bi bile kasneje implementirane v Zakon
o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi posledično tudi razbremenil in okrepil tako formalne kot
neformalne izvajalce v domačem okolju ter dodal nove manjkajoče storitve.
Mednarodna definicija dolgotrajne oskrbe je, da je dolgotrajna oskrba niz storitev, ki jih
potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih sposobnosti in so v daljšem
časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Cilj
je zagotoviti temeljna dnevna opravila (ADL) oz. storitve osebne oskrbe v kombinaciji z
zdravstvenimi storitvami kot so zdravstvena nega, preventiva, rehabilitacija ter paliativna
oskrba. Podporna dnevna opravila (IADL) so povezana s pomočjo v gospodinjstvu (Colombo
idr., 2011).
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Ime projekta Integrirana oskrba v občini Krško »Most«, označuje povezovanje različnih strok
usmerjenih na upravičenca in njegove potrebe. Cilji projekta so: vzpostavitev enotne vstopne
točke in testiranje postopkov ocenjevanja za ugotavljanje upravičenosti do dolgotrajne
oskrbe, vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva
ter na novo vzpostavljeno vstopno točko s ciljem zagotavljanja integrirane oskrbe, ki v središče
postavlja uporabnika. V projektu testiramo uvajanje novih storitev in mehanizmov podpore
izvajalcem formalne in neformalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave na domu
uporabnika. Celotno izvajanje projekta spremlja tudi testiranje na novo vzpostavljenega
elektronskega evidentiranja storitve od ocene upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, do
izvajanja storitev na terenu. Projekt vključuje populacijo 18 +.
Naziv oskrba ne gre vzeti preozko, saj oskrba označuje celovit pristop k različnim potrebam
človeka in zajema različne oblike pomoči in storitev, tako socialno kot zdravstveno oskrbo.
Ramovš (Filipovič Hrast idr., 2014) navaja, da se termin oskrba pogosto povezuje s pomočjo
pri vsakdanjih opravilih (socialna oskrba), medtem ko je za zdravstveno in medicinsko oskrbo
bolj običajen izraz zdravstvena nega, kar pa v praksi ni tako, saj se obe storitvi med seboj
povezujeta in ju ne moremo ločiti.
V okviru projekta je nastal tudi dokument Strategija komuniciranja integrirane oskrbe v občini
Krško (CSD Posavje, 2019), ki opredeljuje poslanstvo integrirane oskrbe v tem, da v
sodelovanju s posamezniki, družinami in organizacijami ponuja celovite socialno-zdravstvene
storitve, ki izboljšujejo kakovost bivanja in počutje ljudi v lokalni skupnosti, medtem ko je vizija
integrirane oskrbe omogočiti kakovostno, daljše in bolj zadovoljno življenje s pomočjo
ustreznih usmeritev, socialno-zdravstvenih storitev in podpore v domačem okolju ob pravem
času.
Vzpostavljena enotna vstopna točka (v nadaljevanju EVT) zagotavlja upravičencem in njihovim
svojcem informacije na enem mestu. Na EVT so zaposlene strokovne delavke iz štirih različnih
strokovnih področij, in sicer dipl. fizioterapevtka, dipl. del. terapevtka, uni. dipl. soc. del in dipl.
medicinska sestra. Ob oddaji vloge se strokovna delavka z upravičencem ali svojcem pogovori
o življenjski situaciji. Informira jih o pravicah in pomočeh v lokalni skupnosti in širše ter se
dogovori za obisk na domu oz. po potrebi v instituciji. Po prvem pogovoru opravi obisk na
domu, kjer v njegovem domačem okolju oceni osebo po vprašalniku NBA, povzetem po
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nemškem orodju ugotavljanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Z navedenim
vprašalnikom strokovna delavka ugotavlja stopnjo samostojnosti in posledično odvisnosti od
pomoči druge osebe v domačem okolju. Glede na ugotovitve je lahko oseba umeščena v
kategorije od 1 do 5 ali pa do storitev ni upravičena. Po opravljeni oceni na terenu, strokovna
delavka napiše mnenje s priporočilom glede nadaljnjega izvajanja storitev oz. pomoči v
domačem okolju. V kolikor je oseba upravičena do storitev dolgotrajne oskrbe, mnenje s
priporočilom strokovnih delavk poleg upravičenca, dobi tudi koordinatorka dolgotrajne
oskrbe, ki je uni. dipl. soc. del. Po šestih mesecih oz. po potrebi, ob spremembi stanja, opravijo
evalvacijo ocene oz. ponovno oceno stanja. Pobuda za ugotavljanje upravičenosti do
dolgotrajne oskrbe je lahko podana iz strani upravičenca, neformalnih oskrbovalcev ali drugih
strokovnih služb kot npr. osebnega zdravnika, patronažne sestre, strokovne delavke centra za
socialno delo, saj je v domačem okolju tudi velik delež oseb, ki nimajo svojcev, ki bi za njih
skrbele. Tudi osebe, ki niso upravičene do storitev dolgotrajne oskrbe, v mnenju, ki ga izda
EVT, dobijo priporočilo in usmeritev na koga se lahko obrnejo v lokalni skupnosti za dodatno
pomoč (pomoč na domu, društva, skupine za samopomoč). Interdisciplinarni pristop, ki ga pri
tem uvajamo je vsekakor pomemben tudi pri ocenjevanju življenja oseb z demenco, saj
omogoča celosten pogled na njegovo življenjsko situacijo. Oceno sicer opravi ena od
strokovnih delavk enotne vstopne točke, vendar pa se v primeru dilem lahko posvetuje z
ostalimi strokovnimi delavkami.
Bistvo je, da se opravi ocena na domu uporabnika, saj je le to najbolj smiselno in koristno za
izoblikovanje splošne slike o življenjski situaciji uporabnika. Ob obisku na domu navadno
spoznavamo trenutno situacijo uporabnika, kaj se dogaja, v čem je težava, pri tem pa
upoštevamo, da se opremo na pozitivne vidike in stvari v uporabnikovem življenju, jih v
pogovoru tudi poudarimo ter družino podpremo v prizadevanjih za reševanje trenutne
življenjske stiske (Miloševič Arnold idr., 2009).
Po izdaji mnenja strokovnih delavk, koordinatorka dolgotrajne oskrbe ponovno vzpostavi stik
z upravičencem ali neformalnim oskrbovalcem ter se dogovori za obisk na domu z namenom
izdelave izvedbenega načrta glede na priporočene storitve dolgotrajne oskrbe. Koordinatorka
dolgotrajne oskrbe z uporabnikom in svojci opredeli nadaljnji načrt pomoči ter vključi
strokovnjake iz področja oskrbe ali enote za ohranjanje samostojnosti, po potrebi pa pomaga
tudi urejati namestitev v institucionalno varstvo. Skupaj z družino poišče primerno rešitev za
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situacijo, v kateri se je družina znašla, s poudarkom na pravici do izbire pomoči. Naloge
koordinatorja so: spremljanje izvedbenega načrta, koordiniranje izvajalcev na terenu,
sodelovanje z EVT in ostalimi organizacijami v lokalni skupnosti in širše. Poleg navedenega,
obvešča strokovne delavke EVT o spremembi zdravstvenega stanja in potrebi po ponovni
oceni, tako v primeru izboljšanja zdravstvenega stanja uporabnika, kot v primeru poslabšanja,
obenem pa ves čas ob spremembah izvedbenega načrta zagotavlja pomoč in podporo
uporabnikom, izvajalcem in neformalnim oskrbovalcem.
Cilj projekta je predstaviti rešitve, ki bi sistemsko zagotovile upravičencem možnost izbire in
celostni pristop, ko se znajdejo v situaciji, ko potrebujejo pomoč druge osebe v daljšem
časovnem obdobju. Na navedeno opozarjajo tudi različne študije, raziskave in listine. Tudi 25.
člen Listine o človekovih pravicah Evropske unije priznava starim ljudem pravico do dostojnega
in samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju, kar pomeni, da
imajo ljudje pravico do oskrbe v domačem okolju, kot tudi pravico odločati o oskrbi, ki jo bodo
prejemali. Poleg tega temelji na dostojanstvu in dobrem počutju starih ljudi ter predlaga
smernice za njihovo zagotavljanje v skupnostnih oblikah oskrbe. Na ta način listina priznava
pravico ljudem, da živijo tako v domačem okolju kot v institucionalnem varstvu, kar jim
omogoča pravico izbirati kraj bivanja, ki je prilagojen njihovim potrebam (Mali idr., 2018).
V zadnjih letih so se različne strokovne službe nemalokrat srečevale s situacijami, ko je izguba
vpliva nad prejetimi socialnovarstvenimi storitvami in drugimi storitvami vsakodnevna
izkušnja uporabnikov. Kar se je odražalo v pokroviteljskih pristopih, pomanjkanju zavzetosti
strokovnih delavcev in tudi razvrednotenju in ponižanju oseb, ki potrebujejo pomoč. Ob tem
je bil vpliv uporabnika prezrt, saj mu ni bila dana možnosti izbire o pomembnih vprašanjih, o
katerih so razpravljali in odločali drugi (Škerjanc, 2010) .
V izogib temu je ključnega pomena vključitev koordinatorice dolgotrajne oskrbe, ki skupaj z
uporabniki, svojci in izvajalci dolgotrajne oskrbe načrtujejo vključevanje potrebnih izvajalcev.
V kolikor ima torej oseba, ki potrebuje pomoč, specifične zdravstvene težave, težave pri
jemanju zdravil, idr. se vključi enota za oskrbo, ki jo trenutno sestavlja pet tehnikov
zdravstvene nege, ki v kombinaciji s storitvami socialne oskrbe izvajajo storitve integrirane
oskrbe. Kar pomeni, da opravijo vse storitve, ki jih je do sedaj izvajala socialna oskrbovalka
vključno s storitvami, ki jih sme izvajati le tehnik zdravstvene nege v skladu s svojimi
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kompetencami (merjenje vitalnih funkcij, hranjenje uporabnikov z motnjami požiranja,
preprečevanje razjed, priprava in aplikacij zdravil, idr.). Storitve pomoči na domu, ki se izvajajo
v okviru Centra za socialno delo Posavje, enota Krško, se še vedno izvajajo kot do sedaj, v
skladu z obstoječo zakonodajo. Uporabniki, ki potrebujejo dodatne storitve, ki jih izvajajo
tehniki zdravstvene nege, so postali uporabniki storitev integrirane dolgotrajne oskrbe. Na
primer oseba, ki je sladkorna bolnica, delno pokretna s potrebo po merjenju krvnega sladkorja,
apliciranju insulina, nadzorom nad prehranjevanjem ter dodatno potrebo po pomoči pri
temeljnih in podpornih dnevnih opravilih, v pilotnem okolju pridobi pomoč tehnika
zdravstvene nege (zjutraj jo umije, ji pomaga pri oblačenju in namestitvi v invalidski voziček,
izmeri krvni sladkor, pripravi in postreže zajtrk, poskrbi za ostala zdravila, medtem ko
uporabnica obeduje, uredi posteljo, preveri, če je obrok pojedla, pomije posodo ter po potrebi
odnese smeti in zaključi obisk, ko je za upravičenko v celoti poskrbljeno. Medtem ves čas
poteka spremljanje psihofizičnega stanja uporabnice. V kolikor se stanje spremeni, obvesti
osebnega zdravnika, patronažno sestro ali pokliče urgenco).
Poleg enote za oskrbo deluje še enota za ohranjanje samostojnosti, v okviru katere so
zaposlene dipl. socialna delavka, dipl. delovna terapevtka, dipl. fizioterapevt in mag.
kineziologije. Namen enote za ohranjanje samostojnosti je, da podpre uporabnika po prihodu
iz daljše hospitalizacije ali rehabilitacije z namenom nadaljnje podpore v domačem okolju.
Izvajalci navedene enote se v življenje uporabnika vključijo začasno z obravnavo upravičenca
in svojcev, kar pomeni, da je njihov namen, da družino naučijo živeti čim bolj samostojno z
novimi omejitvami, ki so posledica poškodb, akutnih ali kroničnih obolenj in zaradi česar
potrebuje upravičenec pomoč druge osebe.
V okviru enote za ohranjanje samostojnosti tako dipl. socialna delavka celostno pristopa k
družini, družinskim članom pomaga pri sprejemanju spremenjene življenjske situacije, skupaj
z njimi išče rešitve, jih podpira ter pomaga pri reševanju zapletenih življenjskih situacij. Skupaj
z njimi načrtuje dnevne aktivnosti, svetuje pri uveljavljanju pravic iz storitev socialnega
varstva, sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci v lokalni skupnosti (CSD, bolnišnica, ZD,
patronaža, društva, idr.), pomaga pri ohranjanju ali širitvi socialne mreže ter socialnem
vključevanju v lokalno skupnost. Poleg navedenega sodeluje pri izvajanju varnih odpustov v
domače okolje, kar je bistveno zmanjšalo (ne)varne odpuste v domače okolje, saj imamo na
ta način čas, da uredimo domače okolje za prihod uporabnika, ki potrebuje pomoč druge
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osebe pri različnih življenjskih opravilih. Dipl. soc. del. prav tako pomaga pri namestitvi v
bolnišnici ali v domu starejših občanov za čas dopusta svojcev, kar je tudi nova storitev, ki jo
testiramo v projektu. Neformalnim oskrbovalcem omogoča pridobiti čas, da se razbremenijo
in si naberejo novih moči za nadaljnjo oskrbo svojega družinskega člana.
Magister kineziologije kot eden novejših izvajalcev pomoči osebam z upravičenostjo do
dolgotrajne oskrbe, se je v okviru projekta izkazal kot izredno dragocen član tima, saj skrbi za
izboljšanje gibalnih sposobnosti skozi vadbene aktivnosti, ki jih uporabnik v večji meri izvaja
sam, preventivne aktivnosti, osveščanje in krepitev moči neformalnih in formalnih izvajalcev
o pomembnosti varovanja lastnega zdravja in dobrega telesnega počutja z namenom lažje
oskrbe druge osebe.
Dipl. delavna terapevtka je tudi ena tistih z manj poznanimi oblikami pomoči v domačem
okolju pa vendar zelo pomemben član tima za ohranjane samostojnosti, saj je v procesu
pomoči tista, ki pomaga urediti bivalno okolje na način, da lahko upravičenec funkcionira
varno in samostojno (klančine, osvetlitev, ročaji, prilagoditev kopalnic in drugih bivalnih
prostorov, višina sedalnih površin, idr.). Poleg tega uporabnike uči veščin samostojnega
življenja v domačem okolju (oblačenje, slačenje, hranjenje, izvajanje prostočasnih aktivnosti,
idr.) ter z njimi izvaja vaje za izboljšanje koordinacije gibov (motorika), svetuje pri izbiri
medicinsko tehničnih pripomočkov (inv. voziček, pripomočki za hojo, hranjenje) ter izobražuje
neformalne oskrbovalce o primernih načinih oskrbe svojega najbližjega.
Kot zadnji, v domačem okolju najbolj prepoznan, je dipl. fizioterapevt, ki z uporabniki dela na
zagotavljanju optimalnih oz. primernih položajih, preprečevanju posledic dolgotrajnega
nesamostojnega gibanja (posedanje v postelji, premeščanje iz postelje na inv. voziček ali stol,
hoja), izvaja dodatno rehabilitacijo po poškodbah ali drugih stanjih (poškodbe kolkov, zlomi,
kapi). Ko je medicinska rehabilitacija zaključena, pomaga pri ponovnem vzpostavljanju
določenih gibalnih vzorcev ter tako kot ostali svetuje neformalnim oskrbovalcem.
Kot je bilo že navedeno so padci v domačem okolju tudi ena tistih težav, s katerimi se zadnja
leta srečujemo vse pogosteje, zato se v projektu testira tudi možnost e- oskrbe v domačem
okolju in sicer:
varovanje na daljavo,
preventiva pri padcih v domačem okolju,
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senzorji za padec, dim, izliv vode,
24/7 klicni center,
gumb za hitro klicanje,
spremljanje vitalnih funkcij na daljavo.
Po podatkih Svetovne znanstvene organizacije so poškodbe, povezane s padci, najpogostejše
pri starejših osebah in so glavni razlog za bolečine, invalidnost, izgubo neodvisnosti in
prezgodnjo smrt, zaradi česar smo v projekt vključili tudi testiranje e-oskrbe. Očitno dejstvo
je, da imajo padci v starosti resne dolgoročne posledice za družino in prijatelje, kar postaja že
svetovno zdravstveno vprašanje( Inštitut Antona Trstenjaka, 2010).
Vse navedene pilotne aktivnosti so zastavljene individualno, naravnano na upravičenca in
neformalne oskrbovalce, saj je ključnega pomena, da podpremo osebo, ki potrebuje
dolgotrajno oskrbo, na začetku, z namenom trajne implementacije rešitev samostojnejšega
bivanja v življenje družine. Cilj je pomagati družini, da se maksimalno osamosvoji z novimi
omejitvami, kot tudi, da so vsi družinski člani primerno ozaveščeni in usposobljeni. Zaradi
navedenega v okviru projekta izvajamo tudi delavnice za neformalne oskrbovalce,
ustanovljena je skupina za samopomoč svojcem, trenutno pa poteka tudi iskanje
prostovoljcev, ki bi želeli pomagati pri ponovnem socialnem vključevanju posameznikov v
samostojno življenje.
Vsi izvajalci v projektu so imeli številna izobraževanja iz različnih področij, prav tako so se
aktivno vključevali v delovne procese vseh partnerjev ter tako v praksi spoznavali načine dela
z različnimi ranljivim skupinami. V okviru projekta se povezujemo tudi z ostalimi društvi in
projekti, ki delujejo v lokalni skupnosti, saj želimo na ta način doseči čim večje število oseb, ki
potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe ter jih podpreti tam kjer to najbolj potrebujejo. Kljub
temu, da je projekt naravnan na populacijo 18 +, je še vedno največji delež uporabnikov nad
65 let, kar so tudi napovedi demografskih sprememb. Leta 2050 naj bi število starejših v svetu
prvič preseglo število mlajših, kar pomeni vse bolj neugodno razmerje med ljudmi, ki bodo
upravičeni do dolgotrajne oskrbe in ljudmi, ki bodo zanjo prispevali, kot tudi razmerje med
tistimi, ki bodo pomoč potrebovali in tistimi, ki jo lahko na neformalni način zagotovijo. V
Sloveniji področje dolgotrajne oskrbe ni sistemsko urejeno, tendenca razvoja skrbi za starejše
pa je njena izrazita institucionaliziranost, kar pa za izzive, s katerimi se zadnja leta srečujemo,
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ne zdrži več, zato so nujni novi pristopi usmerjeni na razvoj storitev izven institucij (Flaker idr.,
2011)
S projektom selimo storitve, ki so se do sedaj izvajale le v institucionalnem okolju, v domače
okolje, s čimer omogočamo upravičencem, da ostajajo doma, v okolju, ki ga imajo radi, ki so
leta in leta gradili ali prenavljali ter jim omogočamo življenje v znani lokalni skupnosti. Projekt
je usmerjen v potrebe oseb na socialen, sodelovalen način, skozi primeren odnos in
komunikacijo, kar je bistvo izvajanja storitev v domačem okolju. Dom uporabnika je namreč
njegov osebni prostor, je njegovo zatočišče, varen kraj, kjer je lahko tak, kakršen je v resnici.
Daje mu občutek pripadnosti, stalnosti in domačnosti in je prostor, ki mu pripada. Doma lahko
človek zadovoljuje svoje potrebe po zasebnosti in neodvisnosti, kot tudi avtonomnosti in
individualnosti, kar je ključnega pomena, ko delamo v domačem okolju.
Tudi sicer gre trend oskrbe starejših v smeri omogočanja starejšim, da so čim dlje v domačem
okolju in v svoji skupnosti, pri tem je potrebno upoštevati, da je skupnost širše okolje, v
katerem star človek biva. Raziskave kažejo, da je za starejše skupnost bistveno bolj pomembna
kot za ostale starostne skupine, saj potreba po tem izhaja iz daljšega bivanja v tej skupnosti,
preživljanja prostega časa med znanimi domačimi ljudmi in manjše mobilnosti, ki jim
onemogoča daljša potovanja (Filipovič Hrast idr., 2014).
Pristopi pri izvajanju dolgotrajne oskrbe so naravnani na človeka in njegove potrebe ter
povezovalno oz. integrirano s storitvami socialnega in zdravstvenega varstva, kar vsekakor ni
zdravstveno naravnan pristop, kot je bilo že večkrat očitano, temveč se različne stroke
dopolnjujejo na način, ki je celostno in individualno naravnan na uporabnika in njegovo
družino.
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Sandra Pavše, dipl. soc. delavka

Vloga socialnega delavca na vstopni točki v pilotnem projektu
dolgotrajne oskrbe
Dolgotrajna oskrba (v nadaljevanju DO) predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti,
namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti,
pomankanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, odvisne od
pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. V prihodnosti bo
predstavljala vedno večji izziv, saj se populacija iz dneva v dan stara, trendi pa nakazujejo, da
se bo ta populacija srečevala z različnimi oblikami oviranosti in tako potrebovala podporo pri
temeljnih dnevnih opravilih in aktivnostih.
Koroški dom starostnikov se je odločil za sodelovanje pri vzpostavitvi sistema dolgotrajne
oskrbe, ki bo pravičen, integriran, dostopen, predvsem pa usmerjen na uporabnika in hkrati
učinkovit. S to odločitvijo je Koroški dom starostnikov v oktobru 2018 pričel z izvajanjem
pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe. Postali smo eden od treh pilotnih okolij, poleg Krškega
in Celja, kjer testiramo predlagane rešitve in dileme v predlogu zakona o DO.
Projektni partnerji območja izvajanja storitev pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe so:
Občina Ravne na Koroškem, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Center za socialno delo
Koroška - enota Ravne na Koroškem, Društvo Koroški medgeneracijski center ter društvo
upokojencev Ravne na Koroškem. Vključeni so tudi občina Dravograd, Društvo upokojencev
Dravograd ter Zdravstveni dom Dravograd. Preostalih vključenih projektnih partnerjev pa je
še 24.
Cilj projekta je preizkušanje pristopov za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe ter
povezovanje akterjev s področja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev. Naloga Pilotnega
projekta DO je, da s pomočjo integriranega tima strokovnih delavcev pilotnega projekta iz
različnih delovnih področij v okviru enote za oskrbo (socialni oskrbovalci, bolničarji, tehniki
zdravstvene nege) ter enote za ohranjanje samostojnosti (delovni terapevti, fizioterapevti,
diplomirane socialne delavke), oblikuje, izvaja in preizkuša nove storitve pilotnega projekta
DO, prilagojene potrebam posameznika.
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Storitve v okviru pilotnega projekta DO se izvajajo v občini Ravne na Koroškem, v občini Slovenj
Gradec ter v občini Dravograd.
Upravičenci: starejši od 18 let, ki v daljšem časovnem obdobju v domačem okolju potrebujejo
pomoč pri izvajanju podpornih in dnevnih opravil.
Pravice pridobljene v okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe ter s tem povezane storitve
se lahko koristijo do junija 2020 oziroma do zaključka projekta.
Storitve DO se izvajajo v domačem okolju. Na domu upravičenci lahko dostopajo do
integriranih storitev s področja:
▪

osnovnih dnevnih opravil,

▪

podpornih dnevnih opravil,

▪

zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila,

▪

storitev za ohranjanje samostojnosti, kot so storitve s področja preventive, svetovanja
za prilagoditev okolja, psihosocialne podpore, ki posameznikom omogočajo
kakovostnejše življenje v domačem okolju.

Kadar uporabnik meni, da potrebuje DO ali sorodniki menijo, da družinski član potrebuje DO,
na vstopni točki ali pri projektnih partnerjih v občini oddajo vlogo za oceno upravičenosti do
DO. Na vstopni točki pridobijo vse potrebne informacije o pilotnem projektu, aktualnih
programih v lokalnem okolju in odgovore na vprašanja iz področja socialnega in zdravstvenega
varstva.
Po prejemu in pregledu oddane vloge za oceno upravičenosti do DO, uporabnika kontaktira
oziroma na domu obišče strokovna delavka vstopne točke, ki na podlagi razgovora, ob pomoči
in z uporabo ocenjevalnega orodja, določi stopnjo upravičenosti do DO. Vse, ki dosegajo prag
upravičenosti do DO, obišče koordinatorka DO in naredi osebni načrt glede na potrebe, želje
in obseg pomoči, do katere so upravičeni.
Vstopna točka štirih strokovnih delavk deluje v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem. Na
vstopni točki so zaposleni: dipl. socialni delavec, dipl. fizioterapevt, dipl. delavni terapevt in
dipl. med. sestra. V našem primeru pa je za vstopno točko izbran kader: dipl. socialna delavka
in dipl. med. sestra. V skladu z izvajanjem pilotnega projekta DO so ključne naloge strokovnih
delavk vstopne točke v okviru postopka ocenjevanja naslednje:
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▪

vzpostavitev kontakta s potencialnim uporabnikom in njegovimi svojci oziroma za
uporabnika pomembnimi osebami;

▪

informiranje in svetovanje o vrstah in možnih načinih uveljavljanja pravic po obstoječih
predpisih na področju DO;

▪

pridobitev podpisanega soglasja uporabnika za vključitev v pilotni projekt in za zbiranje
in obdelavo osebnih podatkov;

▪

ocenjevanje upravičenosti do DO z uporabo enotnega ocenjevalnega orodja;

▪

ocenjevanje upravičenosti do storitev in pripomočkov e – oskrbe na daljavo;

▪

informiranja in svetovanja o obstoječih storitvah v skupnosti za osebe, ki ne bodo
dosegle vstopnega praga;

▪

vzpostavitev kontakta s koordinatorjem DO pri izvajalcu formalne oskrbe.

Druge naloge vstopne točke
Strokovne naloge:
▪ informiranje in svetovanje potencialnim uporabnikom (zagotavljanje stalne prisotnosti
najmanj enega strokovnega delavca v času uradnih ur, in sicer najmanj 1 krat tedensko
v popoldanskem času);
▪ ponovna ocena upravičenosti v roku 6 mesecev oziroma po potrebi prej;
▪ izvedba rednih mesečnih sestankov s koordinatorji DO;
▪ sodelovanje s koordinatorjem odpusta v bolnišnici pri izvedbi ocene v bolnišničnem
okolju.
Administrativne naloge:
▪

informiranje širše javnosti o potrebah, kapacitetah in novostih na področju DO;

▪

spremljanje in objavljanje prostih kapacitet na področju DO v pilotnem okolju;

▪

sodelovanje pri spremljanju in evalvaciji pilota.

Obrazci za delo vstopne točke:
▪

vloga za uveljavljanje pravice do dolgotrajne oskrbe;

▪

privolitev za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov;

▪

Poročilo o oceni upravičenosti in predlog načrta dolgotrajne oskrbe v okviru projekta
»izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o
dolgotrajni oskrbi«;
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▪

Poročilo o oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe za osebo, ki biva v institucionalnem
varstvu.

Pripomočki:
▪

ocenjevalna lestvica

▪

Priročnik za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe

Z ocenjevalno lestvico ocenjujemo samostojnost uporabnika pri izvajanju posameznih
aktivnosti na različnih področjih življenja. Oseba je samostojna, kadar lahko dejanje oziroma
dejavnost izvede sama. Samostojnost osebe je zmanjšana le takrat, ko oseba potrebuje pomoč
druge osebe.
Enotna ocenjevalna lestvica, namenjena ocenjevanju upravičenosti v dolgotrajni oskrbi je
sestavljena iz osmih modulov:
1. Gibanje
2. Kognitivne in komunikacijske sposobnosti
3. Vedenje in duševno zdravje
4. Samooskrba
5. Sposobnost spopadanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanih zahtev in obremenitev
6. Vsakdanje življenje in socialni stiki
7. Aktivnosti izven domačega okolja
8. Gospodinjska opravila.
Gibanje:
Ocena samostojnosti pri motoričnih funkcijah in aktivnostih. Vrednotimo, v kolikšni meri je
nekdo sposoben vzdrževati ali spreminjati svoj položaj in se gibati brez pomoči druge osebe.
Kognitivne in komunikacijske sposobnosti:
Vrednotimo kognitivne sposobnosti in aktivnosti, to so sposobnost razumevanja,
prepoznavanja, odločanja in ne motoričnih sposobnosti. Vrednotimo tudi komunikacijske
sposobnosti osebe, pri čemer se upoštevajo tudi slušne ali govorne težave.
Vedenje in duševno zdravje:
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Vrednotimo, do katere mere posameznik obvladuje svoje »življenje« zaradi ponavljajočih
vedenjskih in psihičnih težav, ki so posledice zdravstvenega stanja, in je zaradi njih potrebna
pomoč druge osebe. Ugotavljamo, do katere mere posameznik obvladuje svoje vedenje brez
pomoči.
Samooskrba (skrb zase):
Ugotavljamo posameznikove specifične potrebe (parenteralno prehranjevanje ali hranjenje
po sondi, urinska inkontinenca, inkontinenca blata). Ocenjujemo samostojnost pri izvajanju
skrbi zase.
Sposobnost spopadanja z boleznijo ali z zdravljenjem povezanih zahtev in obremenitev:
V tem modulu vrednotimo zdravniško predpisane ukrepe, ki se nanašajo na morebitno
bolezen, ali nujne ukrepe, ki izhajajo iz potreb osebe ter za katere se pričakuje, da bodo
potrebni najmanj šest mesecev. Pomembno je identificirati, ali oseba lahko praktično izvaja
aktivnost sama ali pri tem potrebuje pomoč druge osebe. Opazujemo, kolikokrat na
dan/teden/mesec je pomoč potrebna.
Vsakdanje življenje in socialni stiki:
V modulu vrednotimo ali oseba določene aktivnosti lahko samostojno izvaja. Ni pomembno,
ali se pri izvajanju aktivnosti sooča z ovirami, ki so posledica telesne, senzorne, kognitivne ali
mentalne oviranosti.
Aktivnosti izven domačega okolja:
Vrednotimo spodobnost gibanja izven domačega okolja ter udeležbo na aktivnostih.
Vrednotimo ali oseba ne potrebuje/noče pomoči, je samostojna, potrebuje občasno
spremstvo, potrebuje pomoč druge osebe, ne more izvesti aktivnosti.
Gospodinjska opravila:
V modulu vrednotimo samostojnost osebe pri opravljanju gospodinjskih in nekaterih drugih
aktivnosti. V večji meri opazujemo sposobnost posameznika. Ocenjujemo ali oseba ne želi
izvajati aktivnosti ali je samostojna, je večinoma samostojna (pomoč potrebuje zgolj občasno),
je večinoma odvisna (pomoč potrebuje pri izvedbi), ali je popolnoma odvisna (v celoti izvede
druga oseba).
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Namen ocenjevanja potreb po dolgotrajni oskrbi je vsaj dvojen in sicer:
▪

kot orodje oziroma osnova za ocenjevanje upravičenosti do oskrbe (ali je nekdo
upravičen do dajatev in storitev dolgotrajne oskrbe …)

▪

za načrtovanje potrebne oskrbe (kaj uporabnik potrebuje, katere storitve oziroma
sredstva …)

Strokovni delavec vstopne točke mora dobro poznati mrežo storitev in programov socialnega
in zdravstvenega varstva v pilotnem okolju. Pomembno je predvsem širše sodelovanje in
povezovanje z drugimi pomembnimi institucijami v pilotnem okolju. Za strokovne delavce
vstopne točke je pomembno, da si za ljudi vzamejo čas, da slišijo njihove želje in potrebe, da
ocenijo njihove zmožnosti, predvsem njihovo samostojnost, ter na koncu tudi ocenijo, katera
storitev je zanje primerna.
Strokovne delavke vstopne točke pilotnega okolja Dravograd smo do sedaj opravile ocene na
različnih terenih (Koroški dom starostnikov – Črneče, Koroški dom starostnikov – PE Slovenj
Gradec, VDC Ravne na Koroškem, negovalni oddelek splošne bolnišnice Slovenj Gradec,
uporabniki v domačem okolju). Ocenjevali smo različno starostno strukturo, v razponu od 30
do 100 let. Ugotovili smo predvsem veliko zanimanja po informiranju uporabnikov po
obstoječih storitvah v lokalnem okolju. Do sedaj smo ocenili cca. 360 uporabnikov, storitve
izvajamo pri 85 uporabnikih v treh občinah. Uporabniki z veseljem sprejemajo storitve, ki so v
času trajanja projekta brezplačne. Vendar pa za konec ostaja vprašanje, kaj bo z izvajanjem
storitev po koncu projekta?
Literatura:
Lebar, L., Dremelj, P., Flaker, V., Rode, N., Mali, J., Peternelj, A., Smolej Jež, S., Rajer, C.,
Zadnikar, M., Krajnc, A., Galof, K., Milavec Kapun, M., Topolovec, N., & Kobal Tomc, B. (2017).
Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega
zakona o dolgotrajni oskrbi, Aktivnost 1: Priprava orodij za ugotavljanje potreb uporabnikov,
metodika postopka ter ugotavljanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe. Ljubljana:
IRSSV. Pridobljeno 6.11.2019 s http://www.irssv.si/upload2/Priprava podlag aktivnost1
koncno160318.pdf
Uradni list RS, št 24/2018 z dne 13.04.2019
72

Mag. Laura Perko, univ. dipl. socialna delavka

Projekti - generatorji dobrih praks v oskrbi starih ljudi in izkušnje Zavoda
za oskrbo na domu Ljubljana
1. Uvod
Ko v socialnem delu govorimo o dolgotrajni oskrbi, navadno opisujemo potrebo ljudi po
dolgotrajni, kontinuirani in organizirani podpori in oskrbi. Razumemo jo v okviru socialnega
dela, zdravstva in socialne politike. Število ljudi, ki zaradi bolezni, oviranosti, oslabelosti ali
kakšne druge dolgotrajne stiske, potrebuje pomoč in podporo drugih, narašča. Zmanjšuje se
število potencialnih pomočnikov, formalnih in neformalnih, hkrati pa narašča obremenjenost
sedanjih. Nova spoznanja o družbi in sistemih (na primer, o negativnih učinkih velikih ustanov
na ljudi, ki v njih živijo; sodobno socialno delo, ki krepi moč uporabnikov za sodelovanje in
soustvarjanje rešitev, pomen samoodločanja, ki izhaja iz izkušenj ljudi in njihovih potreb, ki
upošteva etiko neizključevanja in podobno) narekujejo potrebo po novih pristopih in drugačni
organizaciji služb in storitev ter sistema dolgotrajne oskrbe. Prav tako je pomembno dejstvo,
da ljudje, ki imajo potrebo po dolgotrajni oskrbi, želijo živeti doma in v domačem okolju.
Kako razumemo dolgotrajno oskrbo:
-

upravičenost je opredeljena glede na potrebe ljudi (in ne več na njihov status);

-

količina sredstev se zagotavlja glede na potrebne storitve;

-

plačilo se izvaja neposredno (prejmejo ga uporabniki z namenom naročanja in
plačevanja storitev);

-

razmerje med uporabniki in pomočniki/strokovnjaki ima naravo partnerstva;
uporabnik sodeluje v skupnosti (njihova vloga je cenjena);

-

kontinuiranost oskrbe (kadar ljudje potrebujejo večji obseg ali večjo intenzivnost
storitev, ni potrebno, da spremenijo življenjski prostor, lahko ostanejo v skupnosti);

-

oblikovanje storitev po meri in na podlagi uporabnikovih želja in izbire;

-

znanje je izkustveno in uporabniško;

-

neformalni pomočniki podpirajo in povezujejo uporabnika s skupnostjo;

-

uporabnik je produktivni potrošnik;
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-

ljudje prejmejo tiste storitve, ki jih potrebujejo (storitve se oblikujejo glede na
povpraševanje);

-

financiranje je transparentno (po Flaker idr., 2008).

Predlagana paradigma predvideva neposredno financiranje storitev, oblikovanje osebnih
paketov in koordinacijo storitev. Gre za procese, s katerimi omogočamo krepitev moči
uporabnikov in uporabnic. Njihova moč je v tem, da izbirajo storitve in programe, s podporo
koordinatorja (in načrtovalca) storitev lahko ustvarjajo nove storitve in jih neposredno
plačujejo. Tako ovire in želje ljudi postanejo generator potreb in ne obratno. Življenjski cilji
ljudi so pripomoček in vodilo, s katerim ugotavljamo potrebe po storitvah, programih in niso
abstraktni sistemi, ki jih določi politika in ljudje, ki jo delajo (Flaker idr., 2008).
Takšno razumevanje in še nekateri drugi dejavniki, vplivajo na trende v organiziranju oskrbe
starih ljudi, ti podpirajo čim daljšo samostojnost v domačem okolju in v skupnosti. Oskrba v
skupnosti je koncept, ki se v socialnih politikah zahodnih držav pojavlja od 60. let prejšnjega
stoletja dalje. Tudi v slovenskem prostoru je že desetletja uveljavljen pojem. Tako v
teoretičnem kot praktičnem smislu se uresničuje z ustanavljanjem oblik skupnostnih služb in
programov (tudi storitev na domu). Gre za ideologijo, ki pomeni spremembo v razumevanju
podpore in oskrbe ljudi in spremembo v organiziranju služb. V njih se pomoč in podpora
zagotavljajo v drugačni obliki in predvsem manj totalno, čeprav še vedno celostno, glede na
potrebe uporabnikov (Flaker, 1998).
Stari ljudje pogosto govorijo o pomenu, ki ga ima dom zanje. Poleg osebne identitete in strehe
nad glavo, jim predstavlja tudi dosežek v življenju. Je materialna dobrina, na katero so ljudje
čustveno vezani in jo bodo zapustili potomcem. V nacionalni raziskavi so ugotovili, da se 76,2
% ljudi starejših od 50 let v Sloveniji v prihodnje ni pripravljeno preseliti (Lipar, 2013). Stari
ljudje so najraje na svojem, pa četudi na slabšem. Velja prepričanje, da imajo skupnost, dom
in sorodstvo v starosti velik pomen. Več avtorjev (Hojnik Zupanc, 1999; Heywood idr., 2002;
Ramovš idr., 2013; Filipovič Hrast idr., 2014) meni, da je skupnost za stare bolj pomembna kot
za druge skupine, tudi zato, ker stari ljudje dalj časa živijo v določenem okolju, so nanj privajeni
in ga poznajo. Zaradi omejene fizične mobilnost lažje obvladujejo okolje, ki ga dobro poznajo.
V starosti stanovanje lahko postane tudi omejitev (Hojnik Zupanc, 1999; Heywood idr., 2002).
Nekatere omejitve so posledica zmanjšanih fizičnih in materialnih zmožnosti. V starosti imajo
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ljudje pogosto težave z obnavljanjem in vzdrževanjem prostorov in okolice, plačevanjem
stroškov in drugimi finančnimi obveznostmi v zvezi s stanovanjem. Neprilagojeni in
nefunkcionalni prostori zmanjšujejo njihovo mobilnost in samostojnost.
Naraščanje potreb po podpori in oskrbi, preobremenjenost neformalnih oskrbovalcev, ali
njihova začasna in trajna odsotnost, neprilagojena stanovanja in ovire v njih, so razlogi za
odhod ljudi v dom za stare. Ljudje želijo živeti doma tudi, ko potrebujejo podporo in oskrbo
drugih. Pogosto to želijo tudi njihovi svojci. Navadno gredo ljudje v dom za stare, ker nimajo
drugih možnosti, saj v skupnosti še vedno nimamo na voljo dovolj programov in storitev za
ljudi, ki želijo živeti na svojem domu, v skupnosti, tudi ko potrebujejo kontinuirano podporo
in oskrbo. Delno jih lahko podpre socialna oskrba na domu in jim večkrat omogoči, da dlje
živijo doma. Ljudje potrebujejo tudi druge storitve na domu oziroma v skupnosti.
Izkušnje pri delu v formalni oskrbi in raziskovanje potreb uporabnikov (Perko, 2016; Anketa o
zadovoljstvu uporabnikov s storitvami Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, 2016,
neobjavljeno) v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD) kažejo, da ljudje
potrebujejo storitev socialne oskrbe predvsem kot dopolnitev, razbremenitev in v manjšem
delu nadomestilo oskrbe neformalnih oskrbovalcev. Prav tako ljudje potrebujejo zdravstvene
storitve na domu. Nekaj jih na domu izvajajo patronažne medicinske sestre, medtem ko so
obiski zdravnikov na domu bolj redki. Nekatere storitve na domu v okviru javne službe pa v
sedanjem sistemu niso na voljo (na primer fizioterapija, delovna terapija in druge). Hkrati smo
ugotavljali, da si ljudje, ki živijo doma, poleg oskrbe želijo družabništvo, druženje in več stikov.
2. Projekti Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
ZOD je ustanovila Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) za izvajanje storitev socialne
oskrbe in socialnega servisa. Na območju MOL deluje od leta 2002 dalje in je največji zavod za
pomoč na domu v Sloveniji. Poleg osnovne dejavnosti socialne oskrbe, izvaja še
socialnovarstveno storitev socialni servis, Program organiziranega prostovoljstva in
medgeneracijskega sodelovanja in več projektov.
2.1. Program organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja – dodatna
dejavnost
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ZOD od aprila 2014 dalje izvaja program organiziranega prostovoljstva in program
medgeneracijskega sodelovanja. V letu 2018 je bilo v program vključenih 70 prostovoljcev in
95 uporabnikov. Prostovoljci in prostovoljke so uporabnike in uporabnice obiskovali na
domovih v povprečju enkrat tedensko. Skupaj so opravili 3969 prostovoljskih ur. Primerjava
podatkov kaže, da je število prostovoljcev, uporabnikov, vključenih v program in ur, ki jih ti
opravijo, vsako leta višja. V program organiziranega prostovoljstva so se vključile predvsem
prostovoljke (81,3 %). Največ prostovoljcev in prostovoljk je starih med 31 in 60 let (42,3 %),
sledi jim skupina v starosti med 19 in 30 let (30,5 %), nekaj manj jih je starih 60 ali več let (16,9
%). Najmanj pa je mladih prostovoljcev in prostovoljk, v starosti od 15 do 18 let (10,1 %). Med
njimi je največ brezposelnih (28,8 %), študentov je 23,7 %, upokojencev 18,7 % in zaposlenih
22 %. Najmanjše število je dijakov, le 8,1 % (podatki so za leto 2018)1. Prostovoljci delujejo
tudi na drugih področjih: pri promociji programa organiziranega prostovoljstva, organizaciji
aktivnosti in dejavnosti ter v okviru projektov.
V okviru programa medgeneracijskega sodelovanja izvajamo več dogodkov, usposabljanja,
izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti, s katerimi uporabnikom, njihovim svojcem,
prostovoljcem in drugim zainteresiranim meščanom MOL omogočamo druženje in jih
spodbujamo k medgeneracijskemu sodelovanju. V letu 2018 smo v sodelovanju s prostovoljci,
zaposlenimi, uporabniki in njihovimi svojci izvedli več dogodkov: Dan odprtih vrat ZOD;
tradicionalno letno srečanje uporabnikov; novoletno medgeneracijsko druženje na Srednji
frizerski šoli Ljubljana; tečaj Ruščina za starejše; tečaj Španščina za starejše; delavnice za
urjenja spomina in kognitivnih sposobnosti – Možganski fitnes in Spominjanje;
medgeneracijsko kreativno delavnico »Izdelovanje čestitk in pisanje lepih misli«; delavnica
»Igranje miselnih in družabnih iger«; voden ogled stalne razstave »Slovenci v XX. stoletju« (z
Muzejem novejše zgodovine Slovenije); medgeneracijski velnes kotiček (z Višjo strokovno šolo
za kozmetiko in velnes Ljubljana); dve srečanji Alzhaimer cafe (v sodelovanju s Spominčico) in
druge. Vsako leto se pridružimo številnim aktivnostim v sklopu projekta Teden vseživljenjskega
učenja. Vsak mesec se redno srečujejo člani skupine za samopomoč za svojce oseb z demenco,
medtem ko za uporabnike z demenco poteka Biblioterapija v sosednjem prostoru. V lanskem
letu smo za božično-novoletne praznike obdarili nekaj uporabnikov, ki imajo nizke dohodke
oziroma živijo v revščini.
1

Vir: Letno poslovno poročilo Zavoda za oskrbo na domu za leto 2018, 2019.
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V letošnjem letu smo začeli s IV. sezono Unicef projekta Punčka iz cunj. Po vsaki sezoni
organiziramo dobrodelno razstavo s prodajo. Nakup izdelkov v prostorih ZOD, kjer so tudi
stalno razstavljene, pa je mogoč celo leto. Zbrana sredstva se namenijo Unicefovemu
programu cepljenja otrok v državah v razvoju.
Prostovoljci so vključeni v uvodna usposabljanja in imajo redna mentorska srečanja. V lanskem
letu smo začeli z izvajanjem supervizije za prostovoljce, ki jo prostovoljno izvaja licencirana
supervizorka s področja socialnega varstva. S supervizijo so prostovoljci in prostovoljke zelo
zadovoljni in jim koristi pri delu. Organiziramo strokovne ekskurzije (na primer Hiša
LjubHospic) in gostimo predavatelje s strokovnimi vsebinami. S prostovoljci sodelujemo tudi
na nekaterih drugih dogodkih (Festival Veseli dan prostovoljstva; Festival zdravja; Arena
mladih; Festival za tretje življenjsko obdobje; Sprehod za spomin ob svetovnem dnevu
Alzheimerjeve bolezni in drugih) in na strokovnih srečanjih (Mednarodna konferenca »Zgodbe
staranja«; mednarodna konferenca o demenci »Demenca – izziv naše družbe«; Posvet na
temo razvoja prostovoljstva v lokalni skupnosti; Forum o prostovoljstvu in drugih).
ZOD je med drugim tudi Mladim prijazna prostovoljska organizacija. Naše izkušnje z
organiziranim prostovoljstvom prenašamo tudi na druge in jim nudimo pomoč pri vzpostavitvi
prostovoljskega programa (denimo Društvu za gluhe in naglušne Ljubljana).
2.2. Projekt urbano vrtičkanje z babico in dedkom - prostovoljski in medgeneracijski projekt
Gre za avtorski, pilotni in medgeneracijski projekt, ki je edinstven na področju
medgeneracijskega povezovanja. Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ne zahteva formalne izobrazbe,
temelji na izkušnjah in se je izkazala kot dejavnost, ki je uporabna za vključevanje ljudi v
skupino in skupnost. Lokalna samooskrba je tudi ena od pomembnih tematik prihodnosti, ne
le Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016, temveč tudi drugih mest. Cilj projekta je v
lokalnem okolju spodbuditi več generacij k aktivnemu preživljanju prostega časa, z aktivnostmi
okrepiti vrednote medgeneracijskega sodelovanja v lokalnem okolju, preprečevati ali
zmanjševati osamljenost predvsem starejših meščanov, premagovati stereotipe in predsodke
med generacijami, omogočiti pridobitev različnih znanj, veščin in praktičnih izkušenj ter
okrepiti povezovanje javnih institucij in nevladnih organizacij v lokalnem okolju.
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Prostovoljci, ki sodelujejo v projektu, obdelujejo in skrbijo za skupni vrt v eni izmed urbanih
Ljubljanskih sosesk. Aktivnosti načrtujejo skupaj in jih prilagajajo letnemu času. Pridelke skupaj
posadimo, poberem in shranjujemo. V jesenskem in zimskem času imamo v načrtu skupno
kuhanje in izmenjavo receptov. Pri tem uporabljamo prostore Dnevnega centra aktivnosti za
starejše, ki je v bližini vrtička. Uporabo zemljišča, ki smo ga v letošnjem letu uspeli tudi ograditi,
nam je omogočila MOL. Nosilec projekta je ZOD Ljubljana in projektni partner Mestna zveza
upokojencev Ljubljana s programom Dnevni centri aktivnosti za starejše Ljubljana.
2.3. Projekt CrossCare – integrirana oskrba na domu
Že med izvajanjem projekta »Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« (projekt A-QuA) se je izkazalo, da stari ljudje potrebujejo, tudi več zdravstvenih storitev na domu 2 , na
primer: svetovanje o zdravstvenih temah in vprašanjih, zdravstveno nego, fizioterapijo,
delovno terapijo in druge. Ljudje si želijo več omenjenih storitev, veliko je takih, ki bi jih bili
pripravljeni sami plačati. Uporabnikom v projektu je bilo pomembno, da izvajalce poznajo in
zaupajo njihovi strokovnosti, zato smo iskali možnost, da bi nadaljevali dobro prakso s
podobnim projektom.
S projektom CrossCare poskušamo v praksi uresničevati integriran pristop izvajanja storitev na
domu. Pri delu z uporabnikom sodeluje več strokovnjakov, ki se med seboj povezujejo in
sodelujejo (socialne oskrbovalke, socialne delavke, fizioterapevtki, delovna terapevta,
diplomirana medicinska sestra). Prvi obisk pri uporabniku opravi diplomirana medicinska
sestra, pogosto skupaj s koordinatorico oskrbe na domu. Skupaj z uporabnikom, pogosto se
kot neformalni oskrbovalci vključijo tudi svojci, pripravijo osebni načrt oskrbe, s katerim se
dogovorijo za opravila v okviru oskrbe in v okviru projekta (zdravstvene storitve), glede na
izražene potrebe oziroma želje uporabnika in svojcev. Projektni tim, ki ga pretežno sestavljajo
strokovnjaki s področja zdravstva, se znotraj matične ustanove povezuje s socialnimi
oskrbovalkami in strokovnimi delavkami s področja socialne oskrbe. Oskrba je prilagojena
uporabniku, njegovim navadam in potrebam, načinu življenja in okolju, v katerem živi. V
projektu smo zaposlili dve fizioterapevtki, dva delovna terapevta, diplomirano medicinsko
sestro in koordinatorko. Uporabnikom na domu zagotavljamo brezplačne storitve
2

Projekt je trajal od leta 2014 do 2016, financiran je bil iz EU sredstev. Na domu uporabnikov smo izvajali
storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene storitve, storitve dietetike in prehranskega svetovanja,
kineziologijo, svetovanja o prilagoditvi bivalnih prostorov. Storitve so bile za uporabnike brezplačne.
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fizioterapije, delovne terapije, zdravstveno nego in prehransko svetovanje 3. Namenjene so
starejšim od 65 let, osebam s statusom invalida in kronično bolnim, ki živijo v občini, kjer deluje
ustanova/partner projekta. Prednost imajo uporabniki, ki živijo na obrobju mesta, saj želimo
storitve zagotoviti tistim, ki živijo zunaj urbanih središč in imajo do tovrstnih storitev običajno
težji dostop.
Projekt je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa sodelovanja Interreg
SL – HR, za obdobje 24 mesecev (od 1. 9. 2018 do 3. 8. 2020) in se izvaja na območju dveh
sosednjih držav, Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Skupna vrednost projekta znaša
1.052.257,68 EUR. ZOD je nosilec in pobudnik projekta, ostali projektni partnerji so: Mestna
občina Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor, Dom zdravlja Čakovec, Ustanova za
zdravstvenu njegu u kući Zagreb in Grad Zagreb. Projekt ima tudi pridružene partnerje:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije,
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Center za socialno delo Brežice, Ustanova za
zdravstveno njegu u kući Karlovac, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Center za
geriatrično medicino, Nastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Hrvatska
Udruga radnih terapevta, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo in Zdravstvena
fakulteta.
Cilji projekta so razvoj in vzpostavitev čezmejne strukture sodelovanja z namenom
zagotavljanja integriranega pristopa oskrbe na domu, ki predstavlja sinergijo storitev
zdravstvenega in socialnega varstva. Nekatere storitve oskrbe na domu se na območju obeh
držav že izvajajo, vendar je vsebinsko celovita čezmejna struktura, ki deluje na osnovi enake
metodologije, novost. Namen projekta je tudi trajen prenos znanja, praks, pristopov in metod
dela med projektnimi partnerji, kar prispeva k izboljšanju kompetenc in spretnosti zaposlenih.
Prav tako področje normativno oziroma sistemsko še ni celostno urejeno, ne v Sloveniji ne na
Hrvaškem. Med izvajanjem projekta spremljamo tudi potrebe po integrirani oskrbi v
skupnosti. S projektom aktivno prispevamo k spremembam na področju dolgotrajne oskrbe
tudi na sistemski ravni.

3

Na dan 1.10.2019 je diplomirana medicinske sestra opravila 473 obiskov (cilj 406) in 227 obiskov s področja
prehranskega svetovanja (cilj 196), delovna terapevta sta opravila 180 obiskov (cilj 128) in fizioterapevtki 230
obiskov (cilj 306).
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2.4. Zaključeni projekti v partnerstvu
2.4.1. Sobivanje z demenco z Zdravstveno fakulteto
Študentski inovativni projekt za družbeno korist (od 15. 8 .2018 do 15 .9. 2018, nosilec projekta
Zdravstvena fakulteta Univerza v Ljubljani). Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je
obsegal 8 srečanj z uporabniki z demenco in njihovimi svojci. Srečanja so potekala na
Zdravstveni fakulteti. Srečanja so izvedli študenti in študentke 2. letnika pod mentorstvom
profesorice in njene asistentke. Delavnic za svojce in osebe z demenco se je udeležilo 16 oseb,
od tega 8 oseb z demenco in njihovi svojci. Delavnice so bile organizirane na temo senzorne
integracije, kreativne delavnice, izdelavo spominskega priročnika in pripomočkov za senzorno
integracijo uporabnikov z demenco. Svojci so medtem sodelovali istočasno na delavnicah na
temo komunikacije z osebo z demenco, priprave demenci zdravih obrokov, izdelave
spominskega priročnika za osebo z demenco in pripomočkov za senzorno stimulacijo, uporabe
sprostitvenih tehnik, delavnicah na temo, kako poskrbeti za svoje lastne potrebe ob skrbi za
osebo z demenco.
2.4.2. Za demenci prijazno skupnost z Združenjem Alzheimer Slovenija (od oktobra 2017 do
novembra 2018)
Namen projekta je oblikovanje neformalnih izobraževalnih programov in usposabljanj za
posamezne ciljne skupine, ki prispevajo k ustvarjanju demenci prijazne skupnosti, takšne, ki
sprejema in podpira ljudi z demenco. Projekt je namenjen informiranju o možnostih pomoči
in podpore, ki so na voljo v skupnostih, o dostopnosti zdravstvene obravnave, povezovanju
različnih organizacij, z namenom večje prepoznavnosti demence, večjega ozaveščanja in s tem
večjih možnosti za zgodnjo diagnozo bolezni. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.
Nosilec projekta je bila Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri
demenci, projektni partnerji pa ZOD Ljubljana, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Medicinska
fakulteta Univerze v Ljubljani, Dom Hmelina, Dom upokojencev Nova Gorica in Zdravstveni
dom Izola.
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2.5. Zaključne misli
Projekti, pa naj bodo financirani iz lokalnih ali evropskih sredstev, so priložnost za vzpostavitev
nove prakse in so generatorji sprememb. Omogočijo aplikacijo in preizkus metod in tehnik
dela na terenu - med ljudmi, v praksi. Omogočijo nove storitve in nove izkušnje za uporabnike
in uporabnice. V njih se vsi udeleženi učimo. Nekateri prerastejo v redno dejavnost, drugi
ostanejo na ravni projektov, kar je lahko njihova bistvena omejitev. Ob izvajanju projektov se
porajajo naslednja vprašanja: Kako ustvariti pogoje, da bi projekt, ki se je večkrat izkazal kot
nujno potreben in uspešen, prerasel v redno dejavnost? Kako zagotoviti dejavnost, ki poteka
v okviru projekta na način, da bi potekala redno in brez grožnje časovne omejitve?
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