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1. UTEMELJENOST MODELA SVETOVANJA

1.1. Demografski podatki
Iz statističnih podatkov za Republiko Slovenijo izhaja, da je bilo leta 2006, v Sloveniji
2.008.516 prebivalcev. Med njimi je bilo 316.338 prebivalcev, ki so bili starejši od 65
let. Njihov delež med vsemi prebivalci je znašal 16 %. Delež upokojenih starejših
prebivalcev pa je znašal 27 %. V povezavi z drugimi podatki je evidenten trend
staranje prebivalstva. Pojav je prisoten tudi v drugih državah Evropske unije, prav
tako pa tudi v drugih razvitih državah, na drugih kontinentih.

Delež starejših iz leta v leto narašča. Trenutno je v strukturi prebivalcev Slovenije 16
% oseb, ki so starejše od 65. let, kar predstavlja osmo mesto med sedemindvajsetimi
državami evropske unije.

Demografske spremembe narekujejo proaktiven odnos do opisanega pojava.
Reaktiven odnos bi bil prepozen in bi odpravljal posledice zapoznelih ali neustreznih
aktivnosti ter ukrepov.

Glede na pričakovan porast števila starejših prebivalcev, v vseh državah Evrope in
izven nje, potekajo aktivnosti za organiziranje primernih in ustreznih aktivnosti v
smislu družbene skrbi za starejše.

Slogan mednarodnega dne starejših v letu 2009 je: »Dejavno staranje: splošen način
za ustvarjanje družbe za vse starosti«. Slogan temelji na razvoju družbe za vse
starosti, ki bo promovirala novo kulturo staranja. Nova kultura bo naravnana na bolj
humano in vedrejšo podobo starosti.

Delež starejših od 65 let se bo v EU močno povečal. Do leta 2060 Evropa pričakuje
30 % starejših od 65 let. Povečanje števila starejših je posledica daljšanja življenjske
dobe, ki je značilno tudi za Slovenijo.
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V Sloveniji se je med vsemi sedemindvajsetimi državami EU življenjska doba najbolj
povečala. Od leta 1970 do leta 2008 se je delež starejših povečeval za 1 % letno, kar
je bila posledica visoke rodnosti. V letih tega stoletja pa se je porast zmanjšal in
znaša 0,1 % letno.

Pomemben podatek za oblikovanja modela svetovanja ranljivi skupini starejših je
podatek, da je stopnja zaposlenosti starejših v EU, v Sloveniji med najnižjimi.
Evropski svet je naročil evropskim državam, da do leta 2010 dosežejo 50 % stopnjo
zaposlenosti oseb v starosti od 55 – 64 let. Evropske države se temu cilju že
približujejo. V Sloveniji znaša delež 32,8 %, kar jo uvršča med države, z najnižjim
deležem starejših zaposlenih ljudi. To je posledica zgodnjega upokojevanja, ko
sposobni, uki, zavzeti in voljni ljudje zapuščajo trg delovne sile. Navedena skupina
upokojenk in upokojencev je potencial bodočih prostovoljcev, ki lahko izvajajo
svetovanje in informiranje ranljivih skupin starejših, ki so osamljeni in živijo življenje
socialno izključenih ljudi.

1.2. Lastnosti starejših oseb
Staranje je proces, ki je posledica progresivnih fizioloških sprememb v organizmu.
Povzroča upad bioloških funkcij in sposobnosti organizma, da se prilagodi
metaboličnemu stresu. Svetovna zdravstvena organizacija je za mejo staranja
določila starost 65. let. To mejo upošteva večina gerontologov. Vse bolj pa se
uveljavlja sodba, da je človek star takrat, ko ob pomoči od zunaj več ne more živeti
sam.

Lastnosti starejših ljudi se spreminjajo.

Vse bolj ohranjajo fizične in psihične

sposobnosti tudi v letih staranja. Starejši naj bi tudi v obdobju po upokojitvi ohranili
družbeno ekonomski status in naj bi nadaljevali aktivnosti, s katerimi so se ukvarjali
preteklih štirideset let. Tudi navedena paradigma je dobra osnova za motiviranje
skupine upokojenk in upokojencev za vključitev med prostovoljce, ki bi izvajali
svetovanje in informiranje ranljivih, osamljenih in izključenih starejših.
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Starost ima več vidikov in sicer:
•

biološki;

•

socialni;

•

subjektivni;

•

vedenjski;

•

koledarski.

V nadaljevanju bosta podrobneje opisana biološki in psihobiološki vidik1 staranja ter
socialni in psihosocialni 2 vidik staranja.

1.2.1. Biološke in psihobiološke lastnosti starejših
Biološko se starajo posamezni organi, skupine organov in celice. Zaradi tega se
stara celoten organizem. Posledica staranja organizma je tudi sprememba v
zunanjem videzu človeka, ki je povezan s posameznikovo samopodobo.
Za zunanji videz so najpomembnejši: koža, lasje, oči, zobje, drža, hoja, intonacija
glasu, mimika in vse ostalo, kar lahko zaznavamo. Samopodoba človeka temelji
pretežno na zunanjem videzu. Od samopodobe je odvisno vedenje in počutje
slehernega človeka, kar je še posebej pomembno pri starejših, ki se zaradi
sprememb in primerjave s prejšnjim življenjskim obdobjem lahko pričnejo umikati,
odtujevati ali se zapirati pred pogledi ali druženjem z drugimi ljudmi.

Spremembe mišičnega tkiva in kostne mase imajo manjši vpliv na zunanji videz.
Spremembe v videzu starejših se opažajo predvsem v spremenjeni drži in okretnosti,
ki ju lahko spremljajo bolečine, ki odvračajo starejše od gibanja.

Spremembe v notranjih organih starejših so zelo pomembne. Starajo se vsi organi.
Najpomembnejše je staranje srca in ožilja, ki s krvjo oskrbujeta vse organe, še

1
2

Biološki vidik staranja.
Socialni, subjektivni in vedenjski vidik staranja.
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posebej možgane. Spremembe, ki vplivajo na motnje prekrvavitve povzročajo na
živčnem sistemu, posebej na možganih, nepopravljive posledice.

Pri staranju je pomembno načelo, da »posameznik doseže to, kar pričakuje, zato, ker
to od sebe pričakuje«. Pričakovanja vplivajo na človekovo zaznavanje, mišljenje in
vedenje, ki uresničuje pričakovanja.

Gibalne sposobnosti imajo pomemben vpliv na počutje in vedenje ljudi. Njihovo
upadanje je najbolj moteča in najpogostejša motnja v starosti. Upadanje je posledica
pešanja mišične moči. Pešanje se izraža v ročni nespretnosti, v slabšem ravnotežju,
hitrosti in natančnosti izvajanja gibov, posebej drobnih in finih gibov.

Lastnosti starejših ljudi so pogojene z dvema dejavnikoma: življenjskim tokom in
življenjskim ciklom. Življenjski tok je sosledje dogajanj in izkušenj, stanj in situacij, ki
jih je človek doživel od rojstva do smrti, od njihove interakcije in povezanosti .
Življenjski cikel pa je življenjski tok, ki se je ravnal po nekem zaporedju, zakonitosti,
oz. se je razvijal preko določenih razvojnih faz, ki so se tekom življenja menjale.
Njihova sled predstavlja življenjski cikel človeka.

Starostno obdobje samo po sebi ni krizno obdobje. Je pa zanj značilen skupek
specifičnosti, ki nosijo naboj stresnosti kot so npr. osamljenost, zmanjšane čutilne
sposobnosti in sposobnosti prilagajanja, odvisnost od drugih in podobno.

Doživljanje socialnih stisk in težav v starosti lahko spremljajo burne reakcije (npr. jok,
vznemirjenje, verbalna agresivnost), ki trajajo dolgo.

Čustvena stanja je težko

spremeniti in vračanje v običajno stanje je dolgo. Starejši ljudje lahko zaradi izkušenj
in zgrajenih ter preverjenih oblik vedenja nadzirajo način izražanja čustev, ki jih
največkrat prikrivajo. Zaradi tega je težko oceniti in presoditi objektivno stanje
ogroženosti starejšega človeka.
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Neugodno socialno in materialno stanje v katerem se znajdejo starejši povzroča
doživljanje čustvenih stresov, ki povzročijo čustveno labilnost, stisko in anksioznost.
Zaradi tega lahko starejši ljudje zapadejo v bolezen psihosomatskega izvora in
neprilagojeno vedenje (npr. verbalna agresivnost, fobije, strahovi in podobno).

Pri starejših ljudeh najpogosteje nastajata dve vrsti stisk in težav (kriz):

1.

acidentne

krize:

nepričakovani,

nenadni,

umetno

izzvani

dogodki,

ki

predstavljajo kratkotrajni zastoj v življenju, ki povzroči motnjo;
2.

razvojne krize: so običajne, človek jih pričakuje in so nekako uvrščene v
življenjska obdobja ljudi.

Za obe vrsti kriz je značilno, da so ljudje zaradi njih v stiski, imajo težave, kar
povzroča pri njih frustracije, vrženi so iz ravnotežja, so izgubljeni in postanejo
negotovi oz. doživljajo občutek ogroženosti.
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1.2.2. Socialne in psihosocialne lastnosti starejših
Samopodoba je mentalna slika o samem sebi. Je bistvenega pomena za počutje,
vedenje in družbeno vključenost ali izključenost starejših. Samopodobo definirajo
fizični izgled, socialno omrežje in težnja po idealni podoba samega sebe. Starejšim
se praviloma znižujeta

fizična in socialna samopodoba. Pogled v ogledalo jim

znižuje fizično samopodobo, zmanjšujejo socialne stike z drugimi ljudmi in znižujejo
podobo o tem, kaj želijo biti. Prilagajajo se normam, ki veljajo za starejše. Oceno o
sebi prilagajajo primerjavam z drugimi starejšimi osebami ali podobi, ki so si jo v
konkretnem starostnem obdobju izoblikovali o sebi.

Samopodoba je pod velikim vplivom zdravstvenega stanja. Bolezen znižuje
samopodobo. Dobro zdravstveno stanje, dobro psihofizično počutje pa samopodobo
zvišujeta.

Strokovnjaki so ugotovili, da se s starostjo slabi osebnostna poteza zaupanja vase.
Zaradi tega starejši postanejo čustveno občutljivi, labilni, depresivni in psihološko
ranljivi.

S staranjem se vse bolj razhajata dejanski in idealni »jaz«. Dejanski »jaz« se pri
posamezniku

odraža

v

občutku

nemoči,

poslabšanju

estetskega

izgleda,

osamljenosti in uboštvu. Nasprotno pa idealni »jaz« omogoča doživljanje sebe
takega, kakršen je človek bil: privlačen, močan, spoštovan, ugleden.

V današnjem svetu, ki je naravnan na »več, višje, močneje« imajo starejši malo
možnosti konkuriranja mlajšim generacijam. Imajo pa pred njimi prednost. Imajo
veliko izkušenj, ki jim omogočajo predvidevanje dogodkov ali njihovih posledic. Na ta
način imajo sposobnost modrecev, ki pa so lahko le ljudje v seniorskem obdobju.
Modrecev ni med ljudmi mlajše ali srednje generacije.

Zanimivo je interpretiranje nekaterih strokovnjakov, ki trmo, egoizem, negativizem in
samouničevanje pri dementnih osebah razlagajo kot obrambo svoje identitete.
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Ne glede na doživljanje samopodobe starejši reagirajo na starost na način, ki je
opisan v nadaljevanju.

1.2.2.1. Pretirano dobra samopodoba
Pretirano dobra samopodoba je takrat, ko se posamezniki ocenjujejo bolje od
resničnega stanja. Imajo se za pomembnejše, močnejše in lepše kot so v resnici.
Okolje jim ponuja resnično podobo, ki pa je ne sprejemajo. Spoznanje, da so manj
pomembni kot mislijo, da so šibkejši kot mislijo in da so grši kot mislijo, so boleča
spoznanja. Običajno se starejši v takih situacijah srečujejo z razočaranji, še posebej
ženske.

Razkorak me lastno samopodobo in podobo, ki jo ima o starejših okolje, je lahko
pomemben razlog osamljenosti in socialne izključitve starejših, ki so doživeli
razočaranje te vrste. Pretirano dobra samopodoba je velikokrat prisotna pri starejših
intelektualcih ali ljudeh, ki so bili nekoč »na položaju«.

1.2.2.2. Pretirano slaba samopodoba
Pretirano slaba samopodoba nastane takrat, ko se posamezniki ocenjujejo slabše od
dejanskega stanja. Doživljajo upad mentalnih funkcij, zdravja, videza, velikokrat
odpovedo v celoti. Njihovo vedenje je pesimistično, postanejo depresivni in ne
zmorejo več vsega, kar so zmogli nekoč. Kljub drugačnemu doživljanju s strani
vrstnikov, vztrajajo pri svoji slabi samopodobi.

Slaba samopodoba o sebi je značilna za preproste starejše ljudi, ki so v življenju
opravljali rutinsko, normirano delo in so jih pri tem vodili drugi ljudje.
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1.2.2.3. Resnična samopodoba
Posamezniki se ocenjujejo realno in se doživljajo takšne kot v resnici so. To je
samopodoba mentalno zdravih ljudi.

Primernejša je boljša kot slabša samopodoba. Boljša samopodoba vzpodbuja k večji
aktivnosti, obratno pa jo slaba zmanjšuje ali blokira.

V primeru ogroženosti resnične podobe starejši reagirajo na dva načina: se
precenjujejo ali podcenjujejo. S precenjevanjem se upirajo priznanju resničnega
stanja. Podcenjevanje pa ima za posledico umik v osamljenost in izključenost.

Opisana analitično teoretična spoznanja so dobra osnova za pripravo modela
svetovanja ranljivim starejšim ljudem. Potencialni svetovalci so med starejšimi, ki
imajo pretirano dobro in resnično samopodobo. Na drugi strani pa so uporabniki
storitev svetovanja in informiranja starejši ljudje, ki imajo pretirano slabo
samopodobo. Spoznanje doživljanja samopodobe je lahko osnova za oblikovanje
skupine svetovalcev in skupine uporabnikov svetovanja.

1.2.2.4. Družbeni položaj starejših
Človek živi v družbi, ki ga oblikuje od rojstva do smrti. Pripada skupinam kot so
družina, šolski razred, prijatelji, delovna skupina, sosednje, strokovne skupine ali
združenja, interesna združenja in druge formalne ali neformalne skupine. Skupine
imajo pomembno vlogo pri oblikovanju človekove osebnosti.

Starejši ljudje so velikokrat izključeni iz skupin. Še posebej je to značilno za ljudi, ki
imajo pretirano slabo samopodobo. Zaradi tega sta osamljenost in izoliranost njihovo
prevladujoče razpoloženje. Izključenost lahko postane njihov življenjski položaj. V
osamljenosti pričnejo pospešeno upadati njihove psihofizične sposobnosti, ki jih
vodijo v prehitro smrt.
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Osamljenost starejših je lahko posledica naslednjega:

a) družba starejše odriva, izolira, diskriminira, izključuje in rine na obrobje

Države predpisujejo kronološko starost za upokojevanje. Onemogočeno je delo po
upokojitvi, zadolževanje v bankah in zavarovanje v zavarovalnicah.

Prisotnost

starejših moti skupine mlajših ali mlajše posameznike (npr. v lokalih, družabnih
srečanjih, delovnih skupinah).

b) starejši se sami umikajo iz družbenega življenja, ki jih odklanja ali se pa
tako spremeni, da v njem več ne najdejo svojega kotička

Starejši sami ne hodijo radi na družabne prireditve ali se ne udeležujejo družabnih
dogodkov. Zapirajo se vase in v svoj prostor. S tem se izključijo iz družbe in pričnejo
živeti življenje puščavnikov, ki jih postopno popolnoma izključi iz družbenega
življenja.

Oba pristopa pomenita naslednje: družba odklanja starejše, zaradi česar se ji tudi
sami umikajo. Na drugi strani pa izmikanje družbi povzroči, da jih prične tudi sama
odklanjati.

1.2.2.5. Vloge starejših
Starejši ljudje imajo različne vloge: od pasivnih, nebogljenih, do aktivnih, avtonomnih
oz. samostojnih in samoiniciativnih.

Pri

opredeljevanju

vlog

starejših

je

pomemben

učinek

pričakovanja

ali

samouresničevanja vloge. To pomeni, da se zaradi pričakovanja uresniči to kar
posameznik pričakuje.
Pri vlogah lahko pride do zmede vlog. Starejši človek ne ve katero vlogo naj igra: naj
se v družbi mlajših vede svojim letom primerno ali naj se vede tako kot mlajši.
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Podobno je pri konfliktu vlog. Starejši ne vedo, kako naj se znajdejo med
nasprotujočimi oblikami vedenja, ki jih pričakuje od njih okolje. Ravnanje npr. po eni
vlogi nasprotuje vedenju v drugi vlogi (npr. starejši človek bi v veseli družbi rad zapel
ali se zasmejal, pa to nasprotuje pričakovanjem družbe).

Pri starejših so pogosti konflikti med starostnimi vlogami, ki temeljijo na preteklih
vlogah in vlogami, ki se šele oblikujejo s staranjem.

1.2.2.6. Odklanjanje starejših
Odklanjanje starejših je posledica več dejstev. Stiki s starejšimi mlajše spominjajo na
njihovo prihodnost in umrljivost. Zaradi tega razvijejo samozaščitne oblike vedenja,
da se tako izognejo potlačeni misli na svojo starost in smrt.

Lahko pa je tudi

posledica občutka ogroženosti. Starejših je vedno več in mlajši se počutijo ogrožene.

Posebna oblika odklanjanja starejših je segregacija. Vse manj je družin, kjer živi
skupaj več generacij. Zaradi tega je med njimi manj stikov in mlajši nimajo priložnosti
spoznati starejše, zaradi česar se oblikujejo in razraščajo predsodki in miti.

1.2.2.7. Sposobnosti starejših
Sposobnosti so skupek individualnih lastnosti, ki omogočajo ljudem doseganje
uspeha pri izvajanju različnih aktivnosti. Sposobnosti so senzorne (npr. vid, sluh),
motorične (npr. drobni ročni gibi) in kognitivne (npr. inteligentnost). Vsa živa bitja
imajo senzorne in motorične sposobnosti. Duševne sposobnosti pa so najbolj razvite
pri ljudeh.

Spomin je ena najpomembnejših psihičnih funkcij. Je najhitreje prizadet, posebej pri
starejših ljudeh. Največkrat je prizadet kratkoročni spomin, dolgoročni pa ostane
relativno dobro ohranjen.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

13

S starostjo se veča število spominskih motenj, ki so običajna stvar, vendar pa niso
običajne za starejše, ki so prizadeti zaradi demence.

Večina raziskav je dokazala upad umskih sposobnosti pri starejših. Pri 60. letih
pomembno upade vsaj ena umska sposobnost, ne pa večina.

Nebesedne

sposobnosti upadejo hitreje kot besedne.

Modrost je sposobnost pravilnega sklepanja in odločanja, ki se pridobi z izkušnjami.
Zaradi tega se z njo povezuje sposobnost napovedovanja dogodkov. Sposobnosti,
znanje in Izkušnje starejših jim omogočajo status dobrih svetovalcev.

1.2.2.8. Osebnost starejših
S staranjem se spreminjajo tudi čustva, motivacija in celotna osebnost. Sprememba
je posledica upadanja ali navideznega upadanja kognitivnih funkcij.

Tretje življenjsko obdobje je polno nepredvidenih ali predvidenih dogodkov, ki za
starejše predstavljajo hud stres (npr. smrt zakonca ali družinskega člana, upokojitev,
odhod otrok in podobno). Najpogostejši odziv na stres sta žalost in depresija, ki se ju
mnogi starejši niti ne zavedajo.

Z žalostjo in depresijo je povezana osamljenost (npr. službe več ni, prijatelji in znanci
pričnejo umirati, socialnih obveznosti je malo, doživljanje obrobne vloge).
Osamljenost spremljata občutek tesnobe in strah pred prihodnostjo in bližajočo se
smrtjo. Pridruži se jima lahko še občutek nemoči in nebogljenosti.

Motivacija je vzrok za vztrajanje pri različnih aktivnostih ali vzrok, zaradi katerega
aktivnosti tudi dokončamo. Je osnova človekovega vedenja, še posebno v starosti.
Brez motivacije modrost nima učinka, saj je star človek ne izrazi. Starejši ljudje
velikokrat nimajo motivacije, za kar so sami odgovorni, saj menijo, da se jim nič več
ne izplača in da je itak vse brez smisla. Njihova pozornost je usmerjena na trenutne
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in prisotne dogodke, ne pa v prihodnost. Zaradi tega se lahko pričnejo umikati iz
družbe in se zapirati vase.

1.2.2.9. Osebnostne lastnosti
Osebnost je relativno stabilna integracija človekovih lastnosti. Ena znanih raziskav je
ugotovila štiri osnovne starostne osebnostne tipe, ki so navedeni v nadaljevanju:

a) integrirana osebnost

Integrirano osebnost odlikujejo: odprtost duha, življenjska radost in ohranjanje
razumskih aktivnosti.
b) samoobrambna osebnost

Samoobrambna osebnost ima naslednje značilnost i: visoke težnje, ambicije in
storilnostna motivacija, potreba po samonadzoru in obramba pred tesnobo. V poznih
letih želijo živeti kot v času srednjih let.

c) pasivna, odvisna osebnost

Za pasivno, odvisno osebnost je značilno, da je odvisna od drugih ljudi (npr.
družinskih članov, sorodnikov, prijateljev, znancev ali pa osebja v instituciji).
Potrebujejo podporo in iščejo pomoč.

d) neintegrirana osebnost

Neintegrirana osebnost ima naslednje značilnosti: zmedenost in specifične motnje
ter šibka osebnostna organizacija.

Povprečni starejši ljudje so podvrženi

procesu staranja, ki nanje deluje različno

močno. Vendar pa med njimi obstojajo mnogi ljudje, ki so bili celo življenje
možgansko aktivni in so bili nadpovprečno ustvarjalni tudi v poznih letih življenja.
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1.2.2.10. Dolgoživo življenje
V naravi človeka je, da rad živi. Od tod tudi težnja po podaljševanju življenja in
ohranjanju psihofizičnih lastnosti v starostnem obdobju. Temelj dolgoživega življenja
je smisel življenja. Življenje ima smisel, če mu ga da človek sam. V starosti človek
izpisuje bilanco življenja in ugotavlja ali je dosegel življenjske cilje, ocenjuje uspehe
in neuspehe. Ugotavlja ali se je izplačalo živeti.

V starosti so lastnosti človeka, ki mu omogočajo produktivno dejavnost zmanjšane,
nikoli ni brez njih. Do konca življenja jih je možno razvijati, ohranjati na enaki ravni in
ohranjati vse, kar je še mogoče.

1.3. Utemeljitev potrebe
Raziskava Sprejemanje drugačnosti – korak do pravične družbe v okviru Evropskega
leta enakih možnosti 2007 – ELEM je med ostalim ugotavljala možne oblike
diskriminacije na podlagi spola, starosti, narodne in etnične pripadnosti, verskega in
drugega prepričanja, invalidnosti in spolne usmerjenosti. Rezultati kažejo, da je
starost med šestimi možnimi oblikami diskriminacije na drugem mestu.

Družbeno utemeljeno je spodbujati osebe, ki se upokojijo, da ostanejo družbeno
aktivne. V aktivnosti pa se vključijo tudi tem obdobju, če preje zaradi različnih
razlogov tega niso storile. Tovrstna aktivnost prispeva k ohranjanju telesne in
duševne vitalnosti in ima pozitivne socialno ekonomske učinke. Starejši ljudje imajo
veliko potrebnega znanja, sposobnosti, izkušenj in motivacije za aktivno družbeno
angažiranje. Utemeljeno je možno postaviti trditev, da so starejši od 65 let lahko
voljni in zavzeti udeleženci in nosilni različnih aktivnosti v družbi.

Starejši ljudje so se sposobni učiti in pridobivati novo znanje ter spretnosti, kar temelji
na vseživljenjskem učenju. Vseživljenjsko učenje je pogoj za funkcionalno delovanje
v življenjskem okolju vsakega starejšega človeka. Življenje postavlja tudi pred
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starejše ljudi potrebo po novih znanjih in informacijah. S tem jim omogoča ohranjati
aktivno vlogo in nenehno prilagajanje lastnostim aktualnega okolja oz. družbe.

Preprečevanje osamljenosti in socialne izključenosti lahko uspešno in učinkovito
prepreči vsak človek sam. Poleg neformalnih načinov sodelovanja z ljudmi iz
življenjskega okolja se lahko vključijo v različne programe, ki so namenjeni
ohranjanju socialnih stikov, snovanju novih socialnih omrežij, ohranjanju socialne
vitalnosti, pridobivanju novega znanja in izkušenj ter novih informacij. Ob tem lahko
zagotovijo najbolj učinkovito obliko, ko aktivno sodelujejo v različnih oblika pomoči in
samopomoči, ki je organizirana za starejše ljudi v okolju kjer živijo.

1.4. Utemeljitev inovativnosti modela
Zveza društev upokojencev Slovenije objavlja, da ima okrog 250.000 članov, ki so
aktivni v društvenih dejavnostih na lokalni ravni.

Starejši odrasli si po upokojitvi praviloma želijo ukvarjati z aktivnostmi, za katere niso
imeli dovolj časa v obdobju aktivne zaposlitve. V sklopu dejavnosti Univerz za tretje
življenjsko obdobje so izvajalci dejavnosti ugotovili, da si starejši odrasli želijo
aktivnega preživljanja časa s poudarkom na vsebinah, ki jih sproščajo. Veliko
posameznikov po upokojitvi doživlja stres, ker se počutijo nekoristne in nimajo ciljev
za katere bi se bilo vredno zavzemati. Ugotovljene izobraževalne potrebe starejših,
ki so se upokojil kažejo, da si želijo pridobivati nova znanja in prenašati svoja znanja
na druge.
Vse več raziskav kaže, da se upokojeni starejši ljudje srečujejo s pojavi revščine.
Kljub temu pa obstaja sloj upokojencev, ki ima višjo ali visoko izobrazbo in pokojnine,
ki jim zadostujejo za dostojno življenje, zato nimajo potrebe po dodatnih zaslužkih.
To je tudi razlog, da ne doživljajo pritiskov glede svoje eksistence in se želijo
ukvarjati s stvarmi, ki jih veselijo in jim bogatijo kakovost življenja.
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Analize tudi kažejo, da se pojavi revščine najpogosteje manifestirajo prav pri starejših
odraslih, ki zaradi nizkih pokojnin in slabega zdravstvenega stanja živijo na robu
preživetja, osamljeni, ker jih je družba spregledala. Njihova kakovost življenja je
nizka, kar pomeni, da niso vključeni v formalne ali neformalne oblike združevanja,
splošnega izobraževanja, ne udeležujejo se aktivnosti, ki bi prispevale k fizičnemu in
psihičnemu razvoju. Spodbujanje k aktivnosti bo bistveno izboljšalo njihovo kakovost
življenja.

Prostovoljno delo starejših je oblika samopotrditve, kjer starejši lahko

dobijo

pozitivne povratne informacije o svojem znanju, sposobnostih in uspešnosti pri delu z
ljudmi. Omogoča jim ohranjanje primerne samopodobe, ki jim bogati življenje in jim
omogoča manifestirati sposobnosti, znanje in izkušnje.

Prostovoljno delo bo potekalo pri socialno izključenih in revnih starostnikih. To so
starejši ljudje, ki živijo odmaknjeno in fizično ločeni od družine in posameznike, ki
imajo omejene stike tako s sosedi kot predstavniki ustreznih institucij.

Starejši odrasli bodo prostovoljno pomagali tudi vrstnikom, oz. pripadnikom svoje
skupine, ki nimajo ustrezne in realne samopodobe. To so starejši, ki živijo v revščini,
materialnem pomanjkanju in socialni izključenosti.

V nadaljevanju so predstavljena razmišljanja o modelu, ki je namenjen svetovanju
ranljivi skupini osamljenih in izključenih starejših ljudi.
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2. VSEBINA MODELA

2.1. Cilji
Cilji razvoja modela svetovanja za ranljivo skupino starejših so določeni v opisni in
številčni obliki.

2.1.1. Opisno izraženi cilji:
a) izdelava modela svetovanja za starejše;
b)

uvajanje modela v centre

vseživljenjskega učenja, ki so vključeni v

projekt;
d) usposobitev izvajalcev svetovanja in informiranja za izvajanje modela;
e) zagotovitev dostopnosti modela svetovanja in informiranja zainteresiranim
posameznikom in skupinam starejših;
f) osveščanje o pomembnosti in koristnosti prostovoljnega dela;
g) povečanje števila starejših prostovoljcev za svetovalno delo s skupinami
Romov in odraslih s posebnimi potrebami;
h) priprava informativnega gradiva v elektronski obliki;
i) priprava drugega promocijskega gradiva.

2.1.2. Številčno izraženi cilji:
a) izdelava modela svetovanja in informiranja starejših;
b) usposobitev 5 svetovalcev iz vrst starejših prostovoljcev;
c) vključitev 30 starejših oseb, ki bodo deležni svetovanja in informiranja;
d) izdelava kompleta gradiva za svetovalce v elektronski obliki;
e) izdelava spletne strani;
f) izdelava plakata;
g) priprava zaključne konference.
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2.2. Vsebina

2.2.1. Teoretična izhodišča, spoznanja, izkušnje in priprava razvojno teoretičnih
izhodišč za razvoj modela
Model temelji na Maslowem hierarhičnem modelu potreb. Model razlikuje več skupin
in ravni. Temeljne (najnižje) so fiziološke potrebe. Sledijo jim potrebe po varnosti,
nato potrebe po socialni pripadnosti, potrebe po spoštovanju in samospoštovanju ter
potrebe po samoaktualizaciji, ki so obenem tudi najvišje potrebe. Samoaktualizacija
pomeni izpolnjevanje samega sebe, avtonomnost, uresničitev svojih možnosti,
potencialov in ustvarjalnosti.

Maslowov hierarhični model zadovoljevanja potreb

Glede na to, da je Maslow model univerzalen, velja tudi za potrebe starejših ljudi.
Človek vedno najprej zadovoljuje fiziološke (temeljne) potrebe. Šele, ko jih je
zadovoljil, zadovoljuje druge, višje potrebe. Višje potrebe človek zadovoljuje v
poznejših letih življenja.
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Povezava hierarhije potreb z motivacijo razkrije, da so sposobnosti starejših, njihov
spomin, mišljenje in vse ostalo brez vrednosti, v kolikor starejši nimajo ustrezne
motivacije. Stari ljudje so lahko modri, vendar nimajo volje, da bi to izrazili. Starejši
so ljudje, bolj je prisotno mišljenje, da se nič več ne izplača, kar je še posebej očitno,
v kolikor so ocenili, da v življenju niso dosegli veliko.

Pri ljudeh, ne glede na starostno obdobje je močno izražen motiv po avtonomnosti.
Avtonomnost se izraža v potrebi, da si sami uravnavajo svoje življenje. Pri starejših je
avtonomnost obremenjena s težnjami socialnega okolja, da bi uravnavalo njihovo
življenje. Težnja se izraža v prizadevanjih po nadzoru starejših, s čimer je omejena
njihova samokontrola. Zaradi tega starejši velikokrat nadomeščajo zunanjo kontrolo z
notranjo in uvajanjem svoje volje (npr. zahteva po prinašanju hrane v institucijo, kjer
živijo, posedovanja denarja pri sebi, ne na banki).

Časovno so starejši ljudje usmerjeni v sedanjost. Pomembno je, katere cilje bodo še
dosegli. Izbirajo in določajo cilje, za katere mislijo, da jih lahko dosežejo v kratkem
času. Usmerjajo se predvsem v razreševanje eksistencialnih in duhovnih vprašanj
človeškega bivanja oz,. obstoja, smisla življenja in njegovega zaključka. Navedeno je
povezano z zmanjšano socialno vlogo starejših, relativno kratko prihodnostjo in
pričakovanjem konca življenja.

Na navedenih teoretičnih izhodiščih, spoznanjih in izkušnjah temelji priprava razvojno
teoretičnih izhodišč za razvoj modela svetovanje ranljivim skupinam – starejše
osebe.

2.2.2. Priprava strukture modela
Struktura modela izhaja iz ciljev, ki so opisani v točkah 2.1.1 in 2.1.2. Model je
strukturiran na način, ki je opisan v nadaljevanju.
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2.2.3. Uvajanje modela v centre vseživljenjskega učenja, ki so vključeni v
projekt
Uvajanje modela v centre vseživljenjskega učenja bo potekalo na način, ki velja za
vse vsebine oz. modele, ki so že bili uvedeni in preverjeni v praksi.

2.2.3.1. Usposobitev izvajalcev svetovanja in informiranja za izvajanje modela
Usposabljanje izvajalcev svetovanja in informiranja predstavlja jedro modela. Temelji
na spoznanju, da so starejši uvrščeni med najbolj ranljive skupine v Sloveniji.
Marginalizacija in njihova diskriminacija velikokrat vodita v razvrednotenje starosti.
Struktura modela obsega vsebine, ki ozaveščajo starejše in jih usposobijo
vplivanje na socialno okolje in
zahteve po

za

družbo, z namenom opozarjanja in postavljanja

enakovrednosti vseh življenjskih obdobij. Za doseganje navedenega

starejši potrebujejo informacije o svojih pravicah in lastni odgovornosti za svoje
življenje.
Vsebina usposabljanja izvajalcev izhaja iz potreb uporabnikov.
Maslowe hierarhične lestvice

Ob upoštevanju

zadovoljevanja potreb lahko oblikujemo naslednjo

vsebinsko strukturo modela za starejše, ki bodo deležni svetovanja in informiranja ter
strukturo za usposabljanje izvajalcev svetovanja.

Vsebinska struktura modela za uporabnike svetovanja

POTREBE STAREJŠIH

VSEBINA SVETOVANJA

Osnovne potrebe

Ohranjanje življenja

(fiziološke potrebe)

(hrana, pijača, počitek, redna sredstva za
preživljanje)

1. prehrana:
-

starosti

in

zdravstvenemu

stanju

primerna prehrana;
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- pomembnost uživanja zadostne količine
tekočine
2. počitek
-

potreba po dnevnem in nočnem

počitku
3. sredstva za preživljanje
-

nuna sredstva za preživljanje (vir

dohodka, redna oskrba z osnovnimi
sredstvi za preživljanje)

Potrebe po varnosti

Zagotavljanje eksistenčne varnosti
(stanovanje, varno življenjsko okolje,
zdravstveno stanje, redni dohodki)

1. bivalni pogoji
- razpolaganje s stanovanjem ali lastnimi
prostori za bivanje
-

ustreznost prostorskih pogojev in

opreme
- pripomočki za ohranjanje neodvisnega
življenja
2. varno življenjsko okolje
- vpliv okolja na občutek varnosti
- prepoznavanje in odvračanja nasilja s
strani družinskih članov ali drugih ljudi
3. zdravstveno stanje
- lastnosti starejših ljudi
- pomen skrbi za lastno zdravje
- načini ohranjanja zdravja
- možnosti vključevanja v aktivnosti za
ohranjanje zdravja v lokalnem okolju
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Socialne potrebe

Druženje, ljubezen, pripadnost,

(potrebe po pripadnosti in ljubezni)

sprejemanje s strani drugih ljudi
(druženje z družinskimi člani, sorodniki,
sosedi, vrstniki, bivšimi sodelavci)

1. druženje z družinskimi člani
- organiziranje obiskov na lastnem domu
- obiskovanje družinskih članov
- organiziranje praznovanj jubilejev,
družinskih in drugih praznikov
2. druženje s sorodniki
- organiziranje obiskov na lastnem domu
- obiskovanje sorodnikov
- organiziranje praznovanj jubilejev,
družinskih in drugih praznikov, z
udeležbo sorodnikov
3. ohranjanje socialnih stikov s sosedi,
vrstniki, bivšimi sodelavci
- organiziranje obiskov na lastnem domu
- obiskovanje sosedov, vrstnikov, bivših
sodelavcev
- vključevanje v družabne aktivnosti
vrstnikov
- vključevanje v izobraževalne oblike za
starejše
- vključevanje v rekreativne in kulturne
aktivnosti vrstnikov

Potrebe po samospoštovanju

Zaupanje vase in spoštovanje samega

(potrebe po spoštovanju)

sebe
(prevzemanje

zadolžitev

sorodstvu,

soseski,

v

družini,
družbenih
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organizacijah ali društvih)

1. prevzemanje zadolžitev
- organiziranje družinskih praznovanj,
srečevanj in ostalih dogodkov z
družinskimi člani in sorodniki
- vključevanje v organizacije ali društva v
lokalnem okolju
- prostovoljno delo
- priložnostna pomoč sosedom,
vrstnikom ali mlajšim

Potrebe po doseganju uspehov

Uresničevanje in popolni razvoj vseh

(potrebe po samoaktualizaciji)

svojih sposobnosti
(nagrade, priznanja, pohvale, življenjsko
delo)

1. pomen priznanj
- aktivnosti, ki pripomorejo k publiciteti v
življenjskem okolju
- vključevanje v aktivnosti, za katere je
možno prejeti priznanje ali nagrado
- zagotavljanje aktivnosti, ki temeljijo
sposobnostih, znanju in izkušnja
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Vsebinska struktura modela za izvajalce svetovanja

POTREBE STAREJŠIH

VSEBINA SVETOVANJA

Potrebe po samospoštovanju

Zaupanje vase in spoštovanje samega

(potrebe po spoštovanju)

sebe
(prevzemanje zadolžitev v, družbenih
organizacijah ali društvih)

1. prevzemanje zadolžitev
- vključevanje v organizacije ali društva v
lokalnem okolju
- prostovoljno delo
- priložnostna pomoč sosedom,
vrstnikom ali mlajšim

Potrebe po doseganju uspehov

Uresničevanje in popolni razvoj vseh

(potrebe po samoaktualizaciji)

svojih sposobnosti - samopodoba
(nagrade, priznanja, pohvale, življenjsko
delo)

1. pomen priznanj
- aktivnosti, ki pripomorejo k publiciteti v
življenjskem okolju
- vključevanje v aktivnosti, za katere je
možno prejeti priznanje ali nagrado
- zagotavljanje aktivnosti, ki temeljijo
sposobnostih, znanju in izkušnja
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2.2.3.2. Zagotovitev dostopnosti modela svetovanja in informiranja
zainteresiranim posameznikom in skupinam starejših
Svetovanje in informiranje starejših je možno organizirati na dva načina. Lahko je
univerzalno in je namenjeno vsem, ki želijo prejemati to vrsto pomoči. Lahko pa je
naravnano na potrebe bolj ranljivih starejših kot so osamljeni, ekonomsko slabše
situirani, omejeni v gibanju, slabega zdravstvenega stanja in podobno. V to skupino
sodijo vsi, ki nimajo enakih možnosti kot njihovi vrstniki v njihovem okolju. To so
starejši ljudje, s slabo samopodobo.

Svetovanje in informiranje bo uspešno in učinkovito takrat, ko od uporabnikov ne bo
terjalo posebnih naporov za to, da bi se vključili v to obliko pomoči. Prizadeti,
izključeni starejši običajno ne iščejo pomoči in izhodov iz nastale situacije. Stanje
sprejmejo kot običajno, se nanj prilagodijo in živijo v teh pogojih življenja. Njihovo
življenje je skladno z njihovo samopodobo. Skladno z Maslowo hierarhično lestvico
zadovoljevanja potreb, so njihove potrebe na nivoju, ki jim zagotavlja ohranjanje
lastnega življenja in minimalne varnosti. Dokler ne zadovoljijo teh potreb, ne bodo
čutili drugih, višjih potreb. Navedeno je zakonitost, ki velja za vse ljudi.

Svetovanje in informiranje bo v začetku najbolj učinkovito, če bo potekalo na lastnem
domu tistih, ki potrebujejo pomoč. Šele ob zaznanem napredku, ki ga bodo starejši,
ki bodo vključeni v svetovanje doživeli, je možno svetovanje organizirati tudi v obliki
manjših skupin, ki pa morajo delovati v neposrednem okolju, kjer starejši živijo.

Dostopnost modela bo bistvenega pomena za uspeh njegove implementacije. Večina
starejših se je adaptirala na svoj način življenja in ne čutijo potreb po spremembi. Za
spremembo bodo potrebovali veliko vzpodbud in motivacije. Vključitev vseh
dejavnikov družbenega okolja bo lahko pomagalo starejšim doživeti potrebo, da se
kljub starosti izplača nekaj narediti zase. Tu bodo v pomoč zgledi ljudi, ki so kljub
oviram primerno življenjsko aktivno in so doživeli potrebo po bolj primernem življenju.
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2.2.3.3. Ozaveščanje o pomembnosti in koristnosti prostovoljnega dela
Pomembnost in korist izvajalcev prostovoljnega dela, podobno kot potrebe
prejemnikov storitve, temeljijo na Maslowi hierarhični lestvici zadovoljevanja potreb.
Temeljijo na socialnih potrebah, ki obsegajo potrebe po pripadnosti in ljubezni in
sicer: druženje, ljubezen, pripadnost, sprejemanje s strani drugih ljudi (npr. druženje
z družinskimi člani, sorodniki, sosedi, vrstniki, bivšimi sodelavci). Socialne potrebe so
nadgrajene s potrebo po samospoštovanju in sicer: zaupanje vase in spoštovanje
samega sebe (npr. prevzemanje zadolžitev v družini, sorodstvu, soseski, družbenih
organizacijah ali društvih). Prostovoljstvo pa zadovoljuje tudi najvišje potrebe ljudi kot
so potreba po doseganju uspehov (potrebe po samoaktualizaciji) in sicer:
uresničevanje in popolni razvoj vseh sposobnosti (npr. nagrade, priznanja, pohvale,
življenjsko delo).

Prostovoljno delo, ki omogoča manifestiranje sposobnosti, znanja in izkušenj
starejših je najboljša osnova za ohranjanje realne in povišane samopodobe. To je
lahko motivacije za pridobivanje starejših prostovoljcev: »S tem, ko boste pomagali
drugim, boste naredili tudi veliko zase«.

Na osnovi navedenih izhodišč je možno z ustreznimi promocijskimi in ciljno vodenimi
aktivnostmi zainteresirati starejše za prevzemanje nalog prostovoljcev pri izvajanju
svetovanja in informiranja ogroženim vrstnikom. Pri tem je najpomembnejše, da
doživijo povabilo k sodelovanju kot priložnost za lastno afirmacijo in samopotrditev
svoje osebnosti.

2.2.3.4. Povečanje števila starejših prostovoljcev za svetovalno delo
Osnova pridobivanja ustreznih oseb, ki bodo izvajale svetovanje in informiranje, je
postopek odkrivanja primernih ljudi. Pri tem je potrebno upoštevati, da je postopek
spoznavanja ljudi občutljiv in zakonsko omejen. Zaradi tega je koristno upoštevati
splošne informacije o ljudeh, ki živijo v neposrednem okolju, kjer bo svetovanje
potekalo. Najbolj enostavno je iskati potencialne izvajalce svetovanja in informiranja
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v skupini starejših, ki so opravljali družboslovne

poklice kot so: učitelji, socialni

delavci, psihologi, teologi, sociologi, zdravniki in drugi zdravstveni poklici, pravniki,
upravni delavci in podobni poklici. Starejši, ki so opravljali navedene poklice imajo
znanje, izkušnje in priložnost, da še naprej preko aktivnosti aktualizirajo svoje
potenciale in s tem zadovoljujejo najvišje potrebe, ki ohranjajo aktualnost vsakega
človeka. Formalna skupina potencialnih svetovalcev je v članstvu društev
upokojencev, organizacijah karitasa in rdečega križa ter v krajevnih interesnih
organizacijah.

Izkušnje Zveze društev upokojencev so pokazale, da je med starejšimi vse več
upokojenih strokovnjakov, ki želijo opravljati svoje delu tudi v pokoju. Intelektualno in
splošno vitalni seniorji so lahko najboljši svetovalci vrstnikom. To je še posebej
aktualno pri upokojenih strokovnjakih, ki so sodelovali z vrstniki v obdobju opravljanja
svojega formalnega poklica (npr. zdravniki, učitelji, sodniki, duhovniki, socialni delavci
in psihologi).

2.2.3.5. Priprava informativnega gradiva v elektronski obliki
Namen promocijskega in informativnega gradiva v elektronski obliki je v tem, da
pritegne pozornost zainteresiranih, ki so vešči uporabe elektronskih pripomočkov.
Vsebina mora biti naravnana na potrebe po vključitvi v skupino prostovoljcev, ki bodo
izvajali svetovanje. Konkretna strokovna vsebina je manj primerna, saj je učenje oz.
študij gradiva preko računalniškega ekrana omejeno uporabno in ne temelji na
preteklih izkušnjah starejših.

Informativno gradivo mora predstaviti koristi, ki jih bodo imeli svetovalci. Starejši
ljudje, ki bodo brali promocijsko gradivo morajo doživeti potrebo po vključitvi, saj
bodo s tem naredili veliko tudi zase (npr. ohranjanje znanja, sposobnosti, priznanje
za preteklo delo, ohranjanje ali povečanje družbenega ugleda in podobno). Brez
jasnega poziva k temu, da s vključitvijo med svetovalce človek naredi zase veliko več
kot takrat, ko dela na vrtu ali gleda neskončne serije osladnih nadaljevank, ne bo
možno pritegniti primernih ljudi.
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2.2.3.6. Priprava drugega promocijskega gradiva
Drugo promocijsko gradivo je nadgradnja splošnega, informativnega gradiva.
Njegova vsebina je vse, kar morajo svetovalci poznati, da bodo lahko izvajali
svetovanje in informiranje. Obsegati mora vsebine, iz katerih bodo spoznali potrebe
starejših, še posebej tistih, ki se znajdejo v socialni stiski ali težavi.

Poznati pa

morajo tudi vsebine, s pomočjo katerih bodo lahko ogroženim starejšim ljudem
ponudili ustrezne informacije ali jim dali ustrezen nasvet.

Usposabljanje prostovoljnih svetovalcev lahko temelji na vsebinah, ki so opisane v
nadaljevanju.

Vsebina, ki lahko predstavi lastnosti in potrebe starejših ljudi je navedena v
naslednjih virih:

1. Acceto, B.: Starost in staranje, Osnove medicinske gerontologije; Cankarjeva
založba,
Ljubljana, 1987;
2. Pečjak, V.: Psihologija staranja; samozaložb; Bled, 2007

Vsebina, ki nudi osnovo za konkretne nasvete ali informacije:

1. Pavliha, M. in drugi: Pravice in soodgovornost življenja v starosti;, Socialna
zbornica Slovenije, Zveza društev upokojencev; Pozoj, Tecum; Velenje; 2006;
2. Praktični vodnik za upokojence; založba Maks Viktor, d.o.o.; Ljubljana, 2007.
Iz navedenih vsebin je možno oblikovati aktualen in bolj zgoščen priročnik za delo
svetovalcev. Priročnik jim lahko služi kot študijsko gradivo in kot pripomoček za
konkretno delo s posameznimi uporabniki svetovanja.
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2.2.4. Izdelava izvedbenega načrta uvajanja modela v prakso
Glede na okolje v katerem bo potekalo svetovanje in informiranje ranljivih skupin
starejših je možno oblikovati načrt uvajanja modela, ki je podan v nadaljevanju.

AKTIVNOST

NALOGA

Pridobivanje

Predstavitev modela v javnosti

prostovoljcev

Predstavitev

modela

v

društvih

upokojencev,

organizacijah karitasa in rdečega križa ter v drugih
interesnih združenjih v lokalnem okolju
Oblikovanje internetne strani
Oblikovanje promocijskega in vsebinskega gradiva za
izvajalce svetovanja
Pridobivanje potencialnih kandidatov za svetovalce
Organiziranje skupine svetovalcev
Usposabljanje svetovalcev
Izvajanje svetovanja
Spremljanje dela svetovalce
Podporne aktivnosti za ohranjanje interesa in zmožnosti
izvajalcev svetovanja
Evalvacija učinkov svetovanja

Pridobivanje ogroženih Povabilo preko javnih sredstev obveščanja
starejših

Povabilo preko »letakov za vsak poštni nabiralnik«
Informacije formalnega sektorja o ogroženosti starejših iz
(npr. center za socialno delo, patronažna služba, karitas,
rdeči križ, krajevne skupnosti, društva in družbene
organizacije)
Obiski ogroženih starejših
Motiviranje ogroženih starejših za sodelovanje
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Spremljanje lastnosti starejših, ki so deležni svetovanja
Podpora v fazah omahovanja in doživljanja nepotrebnosti
sodelovanja (npr. prevelika pričakovanja,
omalovaževanje napredka)
Evalvacija učinkov svetovanja

2.2.5. Javna objava modela
Objava modela bo uspešna in učinkovita, če bo naravnana na običajne navade
starejših. Možno je pričakovati, da bodo potencialni svetovalci bolj spretni in izkušeni
pri zaznavanju javnih informacij o uvajanju modela. Glede na to, da bodo v večini
primerov svetovalci intelektualci, z ustreznimi izkušnjami in navadami, bo smiselno
uporabiti lokalne medije (npr. lokalne časopise, revije, radio, oglasne panoje, letake v
poštne nabiralnike, zdravstvene domove, lekarne, društva upokojencev, karitas in
rdeči križ). Koristna bo tudi javna objava na internetni strani, ob upoštevanju, da
relativno malo starejših uporablja ta medij.

Potencialni uporabniki svetovanja bodo ogroženi starejši, ki imajo drugačne lastnosti.
Največkrat so to preprosti ljudje, ki imajo drugačno znanje, izkušnje in navade. Za
njih bo objava v javnih medijih, posebej še v elektronski obliki neuspešna in
neučinkovita. Prednost bodo imela lokalna glasila, ki jih prejme vsako gospodinjstvo,
letaki v poštni nabiralnik, lokali časopis ali radio.

Potencialni uporabniki bodo poleg navedenega potrebovali intenzivno individualno
predstavljanje modela, ki bo potekalo po posebej izdelanem individualnem načrtu.

2.2.6. Internetna stran ZIK in partnerjev
Internetna stran »ZIK in partnerji«

bo služila informiranju predvsem javnosti oz.

okolja, manj pa potencialnih svetovalcev in uporabnikov svetovanja. Ni možno
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pričakovati, da bi starejši prostovoljci in uporabniki svetovanja v kratkem času postali
masovni uporabniki interneta.

Internetna stran bo služila informiranju širše javnosti o uvedbi, poteku in vzdrževanju
modela svetovanja in informiranja. Njena stran bo imela za izvajalce in uporabnike
svetovanja omejeno vrednost.

2.2.7. Usposabljanje svetovalcev za uvajanje modela
Usposabljanje svetovalcev za uvajanje modela je ključnega pomena za uspešno in
učinkovito realizacijo naloge. Izhajati je potrebno iz dejstva, da imajo svetovalci malo
znanja in izkušenj s svetovanjem ranljivim ljudem. Zaradi tega potrebujejo
sistematično usposabljanje, kjer bodo opustili napačna znanja ali izkušnje in usvojili
novo znanje in nove izkušnje. Učenje je aktiven proces, kar pomeni, da bodo
svetovalci poleg teoretičnega znanja, potrebovali tudi učenje in pridobivanje veščin
na praktičen način. Učenje ne bo mogoče, ko bodo svetovalci že izvajali svojo
nalogo. Možno bo v postopku usposabljanja, kjer bodo preko različnih tehnik prišli do
novih spoznanj in izkušenj. Primerne tehnike so diskusija, oz. polemika v skupini,
vaje empatije in doživljanje občutkov starejših v stiski. Najučinkovitejša pa bo tehnika
igranja vlog, kjer bodo svetovalci izmenično v vlogi svetovalca in v vlogi uporabnika
svetovanja doživljali vse tisto, kar doživljajo tudi ljudje v resnični situaciji. Z
opazovanjem igranja vlog, analizo in oblikovanjem skupnih ugotovitev bodo prišli do
novih spoznanj in do razumevanja vsega, kar čutijo starejši, ki bodo uporabniki
storitev svetovanja. S tem bodo usvojili potrebne izkušnje, občutke in čustva,
povezana z ljudmi v socialni stiski in težavi.

Usposabljanje

svetovalcev

morajo

voditi

ustrezno

usposobljeni

in

izkušeni

strokovnjaki. Usposobljenost in izkušenost morata temeljiti na znanju in izkušnjah z
delom s starejšimi.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

33

2.2.8. Ugotavljanje interesa pri starejših po prostovoljnem delu
Ugotavljanje interesa starejših za vključitev v prostovoljnem delu je smiselno povezati
s socialnimi

potrebami vseh ljudi, ki izhajajo iz Maslowe hierarhične lestvice

zadovoljevanja potreb. Obsegajo potrebe po pripadnosti in ljubezni kot so: druženje,
ljubezen, pripadnost, sprejemanje s strani drugih ljudi (npr. druženje z družinskimi
člani, sorodniki, sosedi, vrstniki, bivšimi sodelavci). Socialne potrebe nadgrajuje
potreba po samospoštovanju, kamor sodijo: zaupanje vase in spoštovanje samega
sebe (npr. prevzemanje zadolžitev v družini, sorodstvu, soseski, družbenih
organizacijah ali društvih). Najmočnejši interes po vključitvi v prostovoljno delo pa
izhaja iz najvišjih potreb ljudi kot je potreba po doseganju uspehov (potrebe po
samoaktualizaciji). Potreba po uspehu se izraža v uresničevanju in popolnem razvoju
vseh sposobnosti (npr. nagrade, priznanja, pohvale, življenjsko delo).

Z ustreznimi promocijskimi in ciljno vodenimi aktivnostmi je možno zainteresirati
starejše, da občutijo te potrebe in doživijo možnost njihovega zadovoljevanja znotraj
modela svetovanja ranljivim skupinam.

Ugotavljanje interesa je možno preko pismenega vabila k sodelovanju, preko
predstavitev z letaki, promocijsko dejavnostjo znotraj društev ali organizacij (npr.
preko komisij za zdravstvena in socialna vprašanja pri društvih upokojencev) ali
preko okroglih miz ali problemskih konferenc v lokalnem okolju. Aktivnosti za
vzpodbujanje interesa po vključitvi v prostovoljno delo bodo uspešne, če bodo
zainteresirani zaznali koristi za zadovoljevanje osebnih potreb po aktivnem življenju
in priznanju za svoje prostovoljno delo.

Zveza društev upokojencev ugotavlja, da je med upokojenkami in upokojenci veliko
strokovnjakov, ki želijo opravljati svetovalno delo svoji vrstnikom.
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2.2.9. Ugotavljanje kompetenc starejših oseb
Ugotavljanje kompetenc starejših za izvajanje svetovanja je občutljiva aktivnost.
Kompetence so vezane na individualne osebnostne lastnosti ljudi, njihove
sposobnosti, izkušnje in znanje.

Pri ugotavljanju kompetenc ne bo na voljo

psiholoških merskih sredstev. Kompetentnosti bo treba ugotavljati na laičen način, ki
bo vključeval presojo o poklicni primernosti, področju delovanja v aktivnem obdobju,
preteklih izkušnjah oz. referencah iz preteklosti. Kompetentnost bo zajemala
sposobnosti, ki bodo aktualizirane s poklicem (npr. končano stopnjo in smerjo
izobrazbe), področjem in trajanjem preteklega dela, izkušnjami z delom z ljudmi,
splošnimi osebnostnimi lastnostmi kot so: umirjenost, preudarnost, sposobnost
poslušanja,

komunikativnost,

asertivnost,

permisivnost,

sposobnost

empatije,

doslednost in iskrenost. Omenjenih lastnosti ne bo možno ugotavljati z objektivnimi
metodami. O njih bo potrebno presoditi posredno, z uporabo zakonito pridobljenih
informacij, oz. pridobljenih z osebnim soglasjem kandidatov za izvajanje svetovanja.

2.2.10. Odkrivanje osamljenih in socialno izključenih starejših oseb
Odkrivanje osamljenih in socialno izključenih starejših oseb je občutljiv postopek.
Večina starejših ne želi pokazati svoje osamljenosti ali izključenosti. Za njih je
življenje v osami in izolaciji

normalno življenje, ki ga največkrat tudi ne želijo

spremeniti. Sodijo, »da se ne izplača spreminjati življenja, saj so itak že v zadnjem
življenjskem obdobju in bo kar dobro tako kot je«.

Odkrivanje osamljenih in socialno izključenih bo potrebno izpeljati na posreden način.
Preko informacij formalnih služb bo potrebno evidentirati potencialne osebe, ki so
zaradi osamljenosti in socialne izključenosti v socialni stiski in težavi. O tem bodo
koristne informacije podali strokovnjaki na centru za socialno delo, patronažne
medicinske sestre, zdravniki, policisti-vodje varnostnega okoliša,

aktivisti rdečega

križa in karitasa, člani društva upokojencev, krajani v lokalnem okolju. Zbiranje
informacij bo zaradi zakonskih omejitev o varovanju osebnih podatkov oteženo. V
čim zgodnejši fazi odkrivanja bo koristno pridobiti individualna soglasja starejših,
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potencialnih uporabnikov svetovanja, da soglašajo z zbiranjem, obdelavo in uporabo
informacij o njih. Prav tako bo potrebno omejiti uporabnost tako zbranih informacij in
se o tem pogovoriti s posamezniki.

Zveza društev upokojencev Slovenije izvaja projekt »Starejši za starejše«. V letu
2007 se je 87 društvom upokojencev, ki obiskujejo vrstnike starejše od 69 let in si
želijo pomoč, pridružilo 30 novih. 1.384 prostovoljcev je opravilo v letu 2007 40.715
obiskov. Na novo so vključili v program 19.103 vrstnikov. Navedeno je koristna baza
podatkov o starejših, ki živijo osamljeni in izključeni. V tem letu zveza društev
upokojencev načrtuje ponovitev obiskov starejših in vzpostavitev evidenc ter analize
o življenju starejših.

2.2.11. Evalvacija (ovrednotenje in kakovost modela, možnosti izboljšav)
Evalvacija modela bo ovrednotila rezultate modela in bo zajela uresničevanje
namena oblikovanja modela in doseganja postavljenih ciljev.

V evalvacijo je smiselno vključiti naslednje cilje:

Opisni cilji:
a) izdelava modela svetovanja za starejše;
b)

uvajanje modela v centre

vseživljenjskega učenja, ki so vključeni v

projekt;
d) usposobitev izvajalcev svetovanja in informiranja za izvajanje modela;
e) zagotovitev dostopnosti modela svetovanja in informiranja zainteresiranim;
j) osveščanje o pomembnosti in koristnosti prostovoljnega dela;
k) povečanje števila starejših prostovoljcev za svetovalno delo ogroženim
starejšim;
l) priprava informativnega gradiva v elektronski obliki;
m) priprava drugega promocijskega gradiva.
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Številčni cilji:
h) izdelava modela svetovanja in informiranja starejših;
i) usposobitev 5 svetovalcev iz vrst starejših prostovoljcev;
j) vključitev 30 starejših oseb, ki bodo deležni svetovanja in informiranja;
k) izdelava kompleta gradiva za svetovalce v elektronski obliki;
l) izdelava spletne strani;
m) izdelava plakata;
n) priprava zaključne konference.
Evalvacija bo možna s pripravo vmesnih poročil o poteku uvajanja modela in
končnim poročilom o uvedbi in izvajanju svetovalnega modela.
Na splošno bo evalvacija zajela ugotavljanje napredka pri lastnostih uporabnikov
svetovanja. Imeli naj bi imeli naslednje lastnosti:
-

življenje naj doživljajo »takšno kakršno je in ne kakršnega si želijo«;

-

oblikovane

imajo

naslednje

lastnosti:

kreativnost,

korajžo,

voljo

do

sprejemanja odločitev in rizikov, doživeli so uspeh pri delu oz. aktivnostih,
socialno vključevanje, dobro splošno počutje.
Koristno bi bilo izvesti evalvacijo rezultata modela. V ta namen bi bilo možno izdelati
specifičen vprašalnik, ki bi zagotovil podatke za izdelavo analize zadovoljstva
uporabnikov svetovanja in informiranja. Celoten model je namenjen ciljni skupini
starejših, ki je edini razsodnik doseganja želenih rezultatov. Implementacija modela
ne bo dosegla svojega namena, če uporabniki ne bodo zadovoljni z njegovimi učinki.

2.3. Pričakovani rezultati

2.3.1. Kreiranje modela za starejše osebe
Kreiranje modela bo potekalo na način, ki je opisan v predhodnih točkah. Jedro
modela je svetovanje in informiranje ranljivim in izključenim starejšim posameznikom.
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Model temelji na predpostavki, da bodo svetovanje izvajali usposobljeni starejši
prostovoljci. Svetovalno pomoč bodo nudili tridesetim starejšim osebam, ki so v
socialnih stiskah in težavah. Svetovalci bodo deležni usposabljanja, ki jim bo
omogočilo izvajati svetovalne naloge. Vsebina svetovanja oz. pomoči bo zajemala
področja, ki so specifična za življenje starejših ljudi. Uvajanje, potek in učinki modela
bodo predmet avalvacije, ki bo pokazala kako uspešna

in učinkovita je bila

implementacija modela.

2.3.2. Uvajanje modela v center vseživljenjskega učenja
Uvajanje modela v centre vseživljenjskega učenja bo potekalo na običajen način
vključevanja, ki je značilen za vključevanje vseh drugih vsebin.

2.3.3. Svetovalci, ki bodo izvajale svetovanje
Svetovanje bo izvajalo pet starejših svetovalcev, ki bodo vključeni v usposabljanje za
uspešno izvedbo modela. Med svetovalce bodo vključene kompetentne osebe, ki
bodo zmožne uresničiti namen uvedbe modela in doseči postavljene cilje.

Svetovanje bo potekalo na domu, individualno in zaupno. Svetovalec in svetovanec
bosta v partnerskem odnosu in bosta skupaj iskala načine aktivnosti, za zmanjšanje
občutka osamljenosti in izključenosti.

V izjemnih primerih hude trenutne stiske, bodo svetovalci izvajali svetovanje tudi
preko telefona, vendar v omejeni vsebini. Te vrste svetovanja bo možno samo v
primeru akutnih kriznih stanj, ki jih bodo svetovanci doživljali kot nenadne,
nepričakovane in hipne krize. Namen te vrste svetovanja bo vlivanje poguma in
eliminiranje občutka brezizhodnosti. Pomoč bo trajala do umiritve stanja ali
doseganja dogovora o organiziranju formalne, strokovne zunanje pomoči (npr. obisk
zdravnika, socialnega delavca, duhovnika).
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2.3.4. Uporabniki svetovanja iz vrst starejših oseb
Uporabniki storitev svetovanja in informiranja bodo starejše osebe, ki so se znašle v
socialni stiski in težavi. Vključenih bo trideset starejših oseb, obeh spolov in starosti.
Svetovanje bo naravnano na njihove stiske in težave ter osebnostne lastnosti.
Uporabniki storitev svetovanja bodo deležni pomoči v neposrednem okolju kjer živijo.
Tako bo pet svetovalcev izvajalo svetovalno delo na krajevno določenem območju,
za uporabnike, ki tam živijo.

2.3.5. Izdelava e-gradiva za svetovalce, izdelava spletne strani, izdelava
plakata, priprava zaključne konference

Gradivo v elektronski obliki bo služilo potrebam svetovalcev. Koristno bi bilo gradivo v
obliki priročnika, ki bi služil namenom usposabljanja in izvajanja konkretnega
svetovalnega dela. Sredstvo za dostopnost gradiva bo lahko internetna stran. Glede
na to, da veliko starejših ne uporablja interneta ali pa da do njega nima dnevnega
dostopa, bo koristno pisno gradivo. Promocijski plakati bodo imeli funkcijo dražljaja, s
katerim bo možno pritegniti pozornost zainteresiranih svetovalcev in uporabnikov za
vključitev v svetovalni model.

Model bo uspešno in učinkovito implementiran, če bodo njegovo strukturiranje,
implementacija in izvajanje podprti s promocijsko aktivnostjo. Sem sodi svečanost ob
začetku implementacije in zaključna konferenca. Model potrebuje čustveni naboj, ki
ga je možno doseči na naveden način. Celotno okolje, kjer bo živel model ga mora
sprejeti, podpirati in pomagati vzdrževati. Okolje mora sprejeti model kot lastni model,
saj si bo le na ta način prizadevalo za njegovo implementacijo in afirmacijo.
3. IZVAJALCI SVETOVANJA
Izvajalci svetovanja bodo upokojeni strokovnjaki, ki obvladajo problematiko
zdravstva, socialnega dela, gerontologije in prava. Kandidate za prevzem
svetovalnega dela bo možno iskati znotraj društev upokojencev, organizacij karitasa
in rdečega križa ter drugih strokovnih organizacij in združenj. Svetovalno delo bo
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lahko zaupano le kompetentnim strokovnjakom, ki imajo za svoje delo ustrezno
formalno zanje, delovne izkušnje pri delu z ljudmi v težavah in stiskah in uživajo
splošen družbeni ugled, saj je potrebno zaupanje uporabnikov svetovanja.

4. UPORABNIKI SVETOVANJA
Uporabniki storitev bodo ogroženi starejši, ki živijo osamljeno in izključeno. Zaradi
slabe samopodobe so sprejeli način življenja, ki ogroža njihove psihofizične lastnosti
in jim skrajšuje življenje. Živijo iz dneva v dan, na nivoju zagotavljanja bioloških
potreb in potreb po varnosti. Sami ne najdejo izhoda, s pomočjo vrstnikov pa bi še
lahko uveljavili svoje sposobnosti, znanje in izkušnje. Pomoč vrstnikov je lahko zelo
učinkovita, saj lastni zgledi najbolj zaležejo.

5. POTEK SVETOVANJA
Svetovanje bo potekalo pretežno na domu uporabnikov. Še posebej je to pomembno
v začetku svetovanja, saj bo potrebno pridobiti zaupanje in definirati svetovalni
dogovor, ki bo opredeljeval pravice in obveznosti obojih: svetovalcev in svetovancev.

Svetovalni dogovor mora opredeliti vrsto, trajanje in način izvedbe svetovanja.
Predstavlja dogovor, ki bo zagotovil kredibilnost njunega odnosa. Svetovanje bo
uspešno in učinkovito, če bosta oba udeleženca aktivna in izpolnjevala svoje
obveznosti ter odgovornosti skladno z dogovorom. Na ta način bo možno tudi
spremljati uspešnost in učinkovitost njunega sodelovanja in odnosa. Koristno bi bilo
s podpisom obeh udeležencev svetovalnega odnosa minimalno formalizirati
dogovorjene pravice in obveznosti.

Skupinsko svetovanje bo možno v omejeni obliki, pri skupni obravnavi problematike
in učenju vlog prevzemanja in vzdrževanja socialnih stikov. Glede na to, da je
socialno vključevanje povezano z učenjem prevzemanja aktivne vloge člana družbe,
bodo uspešna in učinkovita tudi srečevanja starejših z njihovimi vrstniki (npr.
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praznovanja novega leta, osmega marca, življenjskih jubilejev in drugih družbenih
dogodkov).

5.1. Vsebina svetovanja
Vsebina svetovanja bo naravnana na posameznikove težave in stiske. Svetovalci
bodo na splošno morali poznati vse vsebine, ki so navedene v nadaljevanju.
Specifične vsebine pa bodo bolj podrobno spoznali v odvisnosti od lastnih ambicij in
individualnih potreb starejših, ki jim bodo svetovali.

Usposabljaje svetovalcev bo temeljilo na naslednjih vsebinskih sklopih:

1. Staranje in starost
•

zdravstvene značilnosti procesa staranja;
o razlogi za staranje
o starost in bolezni v starosti;
o biološka in koledarska starost;
o staranje organskih sistemov in organov;
o staranje ožilja in srca;
o staranje ledvic;
o starostne spremembe na prsnem košu in pljučih;
o staranje možganov;
o staranje prebavil;
o staranje gibal;
o staranje žlez z notranjim izločanjem;
o prehrana starejših;
o preprečevanje bolezni v starosti;

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

41

•

psihološke značilnosti procesa staranja;
o zunanji videz;
o telesno staranje;
o pomen prehranjevanja;
o pomen telesne aktivnosti;
o pomen počitka in spanja;
o stresi v starosti;
o občutenje;
o spomin;
o pozornost;
o umske sposobnosti;
o ustvarjalnost;
o sposobnosti za delo
o čustvovanje;
o motiviranost;
o osebnostne lastnosti;
o življenjska modrost.

2. Osnova za konkretne nasvete ali informacije
•

človekove pravice starejših;

•

socialna varnost;

•

zdravstveno zavarovanje in varstvo

•

vseživljenjsko učenje;

•

varnost pred nasiljem;

•

svoboda gibanja in upravljanja s premoženjem;

•

informativna sredstva;

•

kulturna in ustvarjalna dejavnost;

•

oblike in načini pomoči starejšim.
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Na osnovi izkušenj z delom s starejšimi in njihove potrebe je možno oceniti, da bo
razmerje svetovalnih vsebin naslednje:
•

zdravstvene značilnosti in težave

70 %;

•

psihične značilnosti in težave

20 %;

•

nasveti in informacije

10 %.

Največji je delež zdravstvenih težav, ki so najbolj značilne za starejše ljudi. Psihične
težave so neposredno povezane z zdravstvenimi, izvirajo pa tudi iz osebnosti
starejših, njihovih osebnostnih lastnosti, izkušanj in življenjskega okolja. Konkretni
nasveti in informacije so lahko podpora starejšim, da si sami rešijo težave in si v
okviru danih pogojev in možnosti uredijo življenje. Nasveti in informacije obsegajo
najmanjši delež, saj bodo starejši ob reševanju zdravstvenih in psihičnih težav večino
problemov razrešili sami. Najuspešnejši način izhoda iz težav je aktivnost, ki temelji
na zavzetosti in voljnosti za obvladovanje ovir, ki starejšim onemogočajo zadovoljno
življenje.

Naloga svetovalcev je podpora starejšim pri razreševanju težav in ne odločanje
namesto njih.

6. LOKACIJA POTEKA SVETOVANJA
Glede na strukturiranost modela, bo priprava svetovalcev potekala skupinsko,
formalno, v prostorih nosilca modela ali na drugi lokaciji, ki bo primerna za izvajanje
usposabljanja (npr. center za socialno delo ,dom za starejše, zdravstveni dom, sedež
karitasa ali rdečega križa, prostori društva upokojencev).

Svetovanje uporabnikom bo potekalo pretežno na domu uporabnikov. Izjemoma, v
primeru nenadne, nepričakovane, hipne težave, bo svetovanje možno tudi preko
telefona. Taka vrsta svetovanja bo trajala do organiziranja formalne, zunanje pomoči.
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7. ČASOVNA OPREDELITEV POTEKA SVETOVANJA
Svetovanje bo potekalo skladno s strukturo modela. Koristno bi bilo, da bo
svetovanje potekalo redno, brez presledkov. Praksa je pokazala, da so uspešne in
učinkovite aktivnosti, ki se dogajajo 2 – 3 krat na teden. Pogostost svetovanja bo
morala biti dogovorjena z uporabniki, vendar ne manj kot enkrat na teden.
Svetovanje bo moralo trajati najmanj leto dni. Glede na potek učenja in usvajanja
novih oblik vedenja in življenja starejših, oz. uvajanja sprememb v njihovo življenje, je
z veliko verjetnostjo možno pričakovati napredovanje po malih korakih, od splošnega
k posebnemu.

8. KOLIČINA IZVEDENIH SVETOVANJ
Količina izvedenih svetovanj bo izvedena skladno s strukturo modela. Možno je
postaviti količinski okvir v naprej, vendar je treba upoštevati tudi naslednje.
Svetovanje mora biti strukturirano tako, da bodo uporabniki dobili »tisto in samo
tisto«, kar potrebujejo.

Svetovalci bodo lahko ponudili veliko ali pa največ kar

zmorejo, saj bodo zaradi potrebe po samoaktualizaciji , to tudi sami potrebovali.
Zaradi tega bodo morali ves čas svetovanja upoštevati naslednje: ponuditi bodo
morali samo tisto, kar bodo uporabniki potrebovali in ne vsega, kar znajo in bi radi to
prenesli na njih. Sposobnost sprejemanja novega je pri ljudeh omejena z lastnostmi
posameznikov. Količina svetovanja bo tudi zajeta v dogovor o izvajanju svetovanja, ki
ga bosta dogovorila uporabnik in svetovalec.

mag. Milan Krajnc, univ. dipl. psih.
Višji svetovalec
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