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Pred dobrim mesecem dni je bil v Parizu kongres evropskega združenja direktoric in 
direktorjev domov za starejše ljudi EDE. Mnogi udeleženci smo se spraševali, zakaj 
je organizator izbral kot osrednjo vsebino kongresa državljanske pravice stanovalcev 
domov za starejše ljudi in ne teme, ki bi konkretneje prikazale vlogo direktorja, njegove  
kompetence in osrednje izzive, s katerimi se sooča.

V ozadju razmišljanj in predavanj je bilo pogosto zaznati zastrašujoč podatek, da je samo 
v Franciji zaradi visoke poletne temperature letos umrlo približno 18.000 starostnikov 
- tudi ali predvsem zaradi neurejenih življenjskih pogojev. 

Predavatelji so imeli pogosto težavo ločevati državljanske od človekovih pravic. Splošna 
ugotovitev je bila, da imajo starostniki v domovih te pravice, problem je v tem, da 
jih v ustanovah vedno ne uresničujejo, kar posledično vpliva na kakovost njihovega 
življenja.

Domet domov, znotraj katerega lahko zagotovijo uresničevanje pravic oz. večje
kakovosti življenja starejših, je omejen. Problem je v neusklajenosti pogledov in
strategij na zagotavljanje državljanskih in človekovih pravic vseh pomembnih subjektov 
vplivanja in odločanja. Ni nepomembno, kako družba ali konkretno ustanovitelj gleda
na življenje starejših ljudi v ustanovi. Katere kriterije ima pri ocenjevanju dobrega
doma? So pomembni le dobri statistični podatki, urejena zunanja podoba doma, 
brezhibno poslovanje, ali tudi vsebina, koncepti, programi, procesi, zadovoljstvo 
uporabnika, usposobljeni kadri, prijetno bivalno okolje ipd? Kolikšen je prostor 
za zagotavljanje ugodne klime in možnosti za uresničevanje potreb ter pravic
posameznikov v domovih, so nekateri referenti povezali tudi z usklajenostjo vplivov 
in načina “upravljanja”  državnih, občinskih ter zavarovalniških organov. Kako lahko 
koristi umirjenemu delu ustanove napet odnos ali celo paničen strah, spodbujen z 
birokratskim pristopom nadrejenega? Nizozemci so poročali o “strokovni komisiji”, ki 
nadomešča “oblastniško” funkcijo upravne sfere in kot svetovalec posredno opravlja 
na neprimerno produktivnejši način tudi funkcijo kontrole in nadzora. Ali bo nekaj
podobnega imel tudi “svetovalni nadzor”, ki ga predvideva sprememba zakona o 
socialnem varstvu? Vsekakor zagotavljanje državljanskih in človekovih pravic na mikro 
nivoju ni nekaj abstraktnega in samo po sebi razumljivega. Za to se mora potruditi 
celota - od državne uprave, zavarovalnice do lokalnega okolja in zaposlenih v ustanovi.

O zadovoljevanju potreb in pravic uporabnikov v sistemu socialnega varstva je nekaj
prispevkov, ki jih objavljamo v tej številki Odseva. 

Prijetno branje vam želi

Franci Imperl
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ilten “Manager” je oktobra 1999 obja-
vil prispevek z naslovom “Balanced 
Scorcard”. V podnaslovu je bila vsebina 

tega pojma opredeljena natančneje, zato je
tudi vzbudila moje zanimanje. Skušala sem si
predstavljati, kako bi metodo lahko uporabili 
za področje organizacije v domovih. Tedanje 
zapiske sem ponovno preverila in primerjala 
vsebino, ko sem v julijski številki letošnjega 
“Altenheima” zasledila, da je naslov glavne 
teme “Balanced Scorcarde”, s podnaslovom 
“Poslovanje  z merljivimi  cilji”.

irektorji in drugi vodilni kadri v 
domovih imajo, tako kot v večini
podjetij, probleme z uresničevanjem 

svoje strategije. “Vse prevečkrat se dogaja, 
da ostane vizija napisana v spisih in v pre-
dalih”, navaja v prispevku direktor Centra 
za pomoč starejšim v Kölnu in predlaga  
preoblikovanje vizije v akcijo z moderno 
metodo. Zainteresiranim bralcem za novosti
s področja vodenja jo bom predstavila v 
glavnih značilnostih.

zadnjih letih so o tej metodi veliko
govorili predvsem na raznih mana-
gerskih kongresih in posvetovanjih. 

V zahodno Evropo je metoda “Balanced
Scorecard” (v nadaljevanju  BSC) prišla iz 
Amerike. Spoznanja so bila prvič objavljena
leta 1992 v Harward Buisness Review. Merila 
so oblikovali na osnovi dejavnikov, odločilnih 
za uspešnost nadaljnjega poslovanja. Nastala 
je metoda, za katero so značilni štirje vidiki:
� fi nančni,
� vidik procesov,
� kupcev ali strank in
� inovacijski ali vidik zaposlenih.

e jih hočemo meriti, morajo biti 
merila medsebojno uravnotežena;
od tod tudi ime BSC. Nekateri to

prevajajo v “uravnoteženi kazalniki,” kar
čisto ne ustreza vsebini, drugi menijo, da je
boljši prevod “uravnoteženo poslovanje”.
Pomen pojma najlažje razumemo z dodatno 
razlago, da v končni posledici pomeni BSC
pretvarjanje strategije v akcijo in s tem zago-
tavljanje sprememb, ki jih načrtujemo.

poznanja na osnovi BSC je mogoče
koristno uporabiti v profi tnih in
neprofi tnih organizacijah. Glavne

značilnosti organizacije z uvedenim BSC so:

� Strategija ni samo splošno opredeljena,
temveč je pretvorjena v merljive cilje. Le-
to razume kot stalni proces, pri katerem
kontinuirano išče najučinkovitejši način
uresničevanja ciljev, za katere uporablja 
kazalnike.

� Poleg fi nančnih ima opredeljene tudi cilje 
z vidika kupcev oziroma uporabnikov, 
delovnih procesov in z vidika zaposlenih.
Vsi vidiki ali perspektive so enakopravni.
Res je fi nančni vidik v ospredju, pa vendar 
je eksistenca, denimo negovalne ustanove,
predvsem odvisna od cilja “kakovostne
nega.”

� Organizacija teži k uravnoteženju pred-
vsem med kratkoročnimi in dolgoročnimi 
cilji. Ob razpravi o dobičku prikaže kaj je
naredila za bodoči dobiček in za razvoj, 
pa četudi na račun njegovega zmanjšanja 
za tekoče leto. Če bi organizacija zaradi 
povečanja dobička v tekočem letu denimo 
zmanjšala vlaganja v izobraževanje, nabavo
literature, razvoj informacijskega sistema,
se bi to pokazalo kot nezadovoljstvo, fl uk-
tuacija, neinovativnost in podobno. Tako
varčevanje se bo pri uravnoteženih kazalni-
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kih pokazalo pri dobičku v tekočem letu
kot pozitivno, in kot negativno v sku-
pini, ki kaže na vlaganja v prihodnost.
Preko metode BSC se hitro pokaže, kdaj 
se je povečalo pozitivno poslovanje ali 
dobiček na račun ali v škodo prihodn-
jega razvoja.

Primer uravnoteženih kazalnikov:

Dobiček danes

      Stranke              *            Zaposleni
                                                                
                                                                
                    Dobiček jutri

Odločilni procesi za prihodnji dobiček

etodo sta odkrila in razvila 
Robert S. Kaplan in David P.
Norton na Harwadski Buis-

ness School. Ugotovitve se da strniti: 
“Kar ne moremo meriti, tudi ne moremo 
voditi”, ali drugače: “Kar ne zaznavamo,
ne moremo upravljati.” Od ciljev nimamo 
veliko, če ne spremljamo njihovega
uresničevanja. Znano je, da se številne
ustanove ne odzovejo in ne ukrepajo, če
se cilji ne uresničujejo. Avtorja menita,
da bodo tudi državne ustanove dosegle
uspešnost, če bodo oblikovale pravilne
strategije in jih preverjale preko sprem-
ljanja rezultatov strateških ciljev. K 
temu lahko pripomore uravnoteženo
poslovanje, ki upošteva različne, pred-
vsem pa bistvene kazalnike. Za vodenje 
po BSC metodi ne bodo pomembni
samo fi nančni kazalniki, ki bodo razum-
ljeni le kot skupni izid vseh aktivnosti v 
kratkoročnem obdobju. Finančnim kazal-
nikom bo treba dodati še druge, ki kažejo 
na premike v smeri večjega zadovoljstva 
uporabnikov storitev-kupcev in povečanja
sposobnosti zaposlenih, od katerih je v 
veliki meri odvisna kakovost delovnih
procesov. Značilno za BSC metodo je, da 
primerja želeno stanje z obstoječim.

aj želimo doseči z BSC metodo je 
razvidno iz spodnje tabele (povzeto
po Sebastjanu  Piskarju).

a Kaplana in Nortona ta vidik 
predstavlja izhodišče. Cilj podjetja 
ali ustanove je doseči čim boljši 

fi nančni rezultat na osnovi prodaje 
proizvodov ali storitev. Strateški cilji 
so ohranjanje ali povečanje ponudbe
storitev, povečanje dobička, zmanjšanje 
stroškov, varovanje likvidnosti in dvig 
produktivnosti.

ilj je povečati zadovoljstvo upora-
bnikov. Ocenjevalno merilo je
izpolnitev želja in potreb strank. 

Pri storitvah oskrbe so to lahko: dos-
topnost, prijaznost, fl eksibilnost, prila-
godljivost, spoštovanje rokov za sprejem,
informiranje pred vstopom v dom pred-
vsem o cenah in kakovosti storitev.

i vidiki ali perspektive prikazujejo 
notranje procese dela, ki so potrebni 
za dosego fi nančnih in ciljev zaintere-

siranih kupcev storitev. Strateški cilji so:

� prilagoditev storitev stanju uporab-
nikov,

� izboljšanje kakovosti storitev, 
� optimalna izraba kadrovskih zmoglji-

vosti (prilagojena zasedenost kadrov v 
različnih izmenah), 

� izkoriščanje delovnega časa, da ne
nastanejo neenakomerne obremenitve
delavcev,

� zmanjševanje stroškov za čiščenje,
pranje ...,

� učinkovitejša ponudba dodatne dejav-
nosti, ki dopolnjuje glavno.

o Kaplanu in Nortonu ta vidik 
vsebuje potencial delavcev, infor-
macijskega sistema, inovacij, pred-

logov ... Kot kazalnike lahko uporabimo 
podatke o stroških za izobraževanje,
številu predlogov delavcev za razne 
izboljšave, sodelovanje delavcev v raznih
projektih, odstotek fl uktuacije delavcev 
glede na stopnjo izobrazbe, izpolnjevanje
plana izobraževanja kadrov in drugo.

� �

� �

� �

� �

Finančni vidik
 (strateški cilji, kazalniki, predlogi, akcije)

                                

                                
Vidik uporabnikov                         Vizija in strategija                            Vidik  procesov

Vidik inovativnosti in učenja
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oleg klasičnih vidikov BSC lahko v 
domovih (kot navaja avtor v Alten-
heimu) uvedemo še dodatne, kot:

� plačniki storitev, 
� dobavitelji,
� svojci stanovalcev in drugi.

ogoj za uvedbo BSC je jasna vizija in 
strategija ustanove ter doseg postav-
lje nih ciljev. BSC služi za to, da se 

strategija v praksi res izvaja, ne pa šele išče.
Vodilne ekipe morajo imeti jasno izraženo 
željo, da dobijo vodje metodo za spremin-
janje organizacije k izbrani strategiji.

kozi štiri vidike se pokažejo
posledične zveze in medsebojna
učinkovitost. Te zveze se dobro 

zrcalijo denimo preko izobraževanja zapo-
s lenih delavcev, ki ga sprejmejo kot osebni
uspeh in so zato dojemljivejši za razne spre-
membe. Na osnovi teh dejstev se v domu 
veliko prej doseže denimo izboljšanje
postopka sprejema v dom. Optimizacija
“sprejema v dom” učinkuje na povečanje
zadovoljstva stanovalcev in svojcev, to
pripelje do večjega povpraševanja in 
zasedenosti doma in boljših fi nančnih
rezultatov. Primer negativnega  medseboj-
nega učinkovanja je “fl uktuacija kadrov”,
ki deluje slabo na delovno klimo v ustanovi 
ter na zadovoljstvo delavcev. Kakšne so
posledice, ni potrebno poudarjati posebej.

idik organizacijskih procesov,
ravnanj, opravil in storitev je za
dom izrednega pomena, odvisen je 

od celostne podobe doma in vizij, ki jih 
ima za prihodnost. Vizije v domovih so 
pogosto podobne:
� omogočiti stanovalcem prijetno, spoš-

tovano in aktivno življenje v starosti;
� omogočiti možnost sodelovanja pri

kulturnih dogodkih, prireditvah, pri 
izražanju državljanskih pravic;

� omogočiti stanovalcem duhovne storitve
in možnost izražanja verskih čustev;

� podpirati samostojno odločanje stano-
valcev;

� zagotoviti poklicno molčečnost in  varo-
vanje osebnih  podatkov.

Razlike pogosto nastajajo v pretvar-
janju vizij v akcijo in v zagotavljanju 

uresničevanja ciljev, načrtovanih z vizijo 
oziroma strategijo.

z primerov vidikov in kazalnikov je raz-
vidno, kako lahko kontroliramo izvaja-
nje strateških ciljev. Posamezne tabele  

so povzete po prispevku  v “Altenheimu”.

domovih je treba pri tem vidiku 
upoštevati pričakovanja nosilcev 
dejavnosti. Cilji bi bili lahko: 

� zagotavljanje ali povečanje sredstev za 
kritje nastalih stroškov,

� zmanjšati kreditne obveznosti in
� povečanje likvidnosti

spodnji tabeli je prikazan strateški
cilj, povečanje sredstev za kritje
stroškov in kazalniki uresničljivosti

ciljev, ko primerjamo planirano stanje z 
obstoječim.

omovi so ustanove, ki so pove-
zane z različnimi partnerji, poleg 
stanovalcev so to: svojci, ustano-

vitelji, zdravstveni domovi, zavarovalnice,
razna društva, bolnišnice in drugi. Z BSC
metodo naj bi se koncentrirali predvsem
na uporabnike storitev-stanovalce, saj
so odločilnega pomena za dom. Dobra 
oskrba in zadovoljstvo stanovalcev sta
najvišja cilja. Zadovoljstvo stanovalcev se
zadosti predvsem s prijaznostjo izvajalcev 
storitev, z upoštevanjem individualnih želja, 
optimalno opremljenostjo sob, funkcional-

nih prostorov, s primernim higienskim
vzdrževanjem, s ponudbo primerne pre-
hrane. Preko BSC lahko preverjamo, kako 
v praksi uresničujemo zastavljene cilje.

spodnji tabeli je prikazan vidik 
uporabnikov, kjer je strateški cilj
“izboljšati zadovoljstvo stanoval-

cev”. S pomočjo kazalnikov lahko 
presojamo izpolnitev zastavljenega cilja in
na tej osnovi predvidimo aktivnosti.

e procese lahko preverjamo s količino
časa, potrebnega za izvajanje raznih 
storitev, z deležem stroškov, namen-

jenih za povečanje števila zaposlenih 
delavcev, s številom  neposrednih kon-
taktov s stanovalci in svojci. Posebno 
pomemben je čas, namenjen za aktiv-
izacijo in rehabilitacijo posameznega stano-
valca, saj se pogosto dogaja, da je nekateri
stanovalci v domu zaradi različnih vzrokov 
ne dobijo dovolj. Na osnovi teh podatkov 
lahko sklepamo o kakovosti storitev. Za cilj 
je v naslednji tabeli postavljeno izboljšanje 
procesa “sprejem v dom”, torej orga-
nizacija sprejema, svetovanje stanovalcem
in svojcem pred sprejemom ter v času 
namestitve in prilagoditve v domu, doku-
mentacija, ureditev plačila stroškov doma.

omovi so kadrovsko intenzivne
ustanove. Delež stroškov za kader
je 70 - 80 % vseh stroškov. Uspeh 

ustanove je odvisen od kakovosti in moti-
vacije za delo ter kvalifi kacije delavcev.

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Motivacija za delo pripomore tudi k 
pripravljenosti za spremembe obnašanja 
in ravnanja. S sodelovanjem delavcev se
tako doseže izboljšanje kakovosti. Z BSC 
lahko spremljamo uresničevanje ciljev za 
razvoj strategije izobraževanja delavcev.

omembni kazalniki za vidik učenja in 
inovacij so:

� število predlogov za izboljšave,
� število dni, namenjenih izobraževanju,
� zadovoljstvo delavcev (ugotovljeno s

vprašalniki),
� stopnja fl uktuacije,
� bolniške odsotnosti delavcev glede na 

stopnjo izobrazbe,
� prostovoljno sodelovanje pri raznih an-

ketah, analizah in
� prireditvah v domu.

rimer v tabeli prikazuje možnosti dosega 
cilja, da bi denimo v naslednjem letu
motivirali prostovoljce za delo v domu.

1. “Samo, če obstoja uglašen delovni tim,
bo uvajanje BSC lahko učinkovito. Sa-
motni borec nima nobene možnosti.”
Tako poudarja omenjeni avtor pris-
pevka, Edward Poniewaz. Pri tem je
važno, da se tim istoveti z vrednotami
in strategijo doma.

2. Delovno skupino je treba dobro se-
staviti in izbrati ključne ljudi v domu. 
Klasični  sodelavci v skupini so: direktor 
doma, vodja zdravstvene nege, vodje
delovnih enot, vodja kuhinje, pralnice, 
vzdrževalec, predstavnik sveta doma, lah-
ko so vključeni tudi zunanji sodelavci in
svetovalec, ki “moderira” delo skupine.

3. Tudi pri uvajanju BSC naj velja pravilo 
“manj je več”! Metoda naj se osredotoči
na najvažnejša področja oziroma vidike 
in na najbolj specifi čne pokazatelje, na 
osnovi katerih lahko sklepamo, kakšne 
aktivnosti so potrebne za spremembo 
stanja za doseg cilja.

4. Časovno obdobje za delo na projektu 
BSC je treba presojati realno. Za no-
silca dejavnosti v treh ustanovah je 
realen okvirni čas od 6 do 12 mesecev. 
Upoštevati je treba, da mora biti med 
posameznimi srečanji skupine 2 do 3 
tedne časa za usklajevanje med člani 
grupe in za nastajanje ter oblikovanje
novih predlogov.

5. Koliko stroškov nastane pri uvajanju 
BSC je težko reči, saj so odvisni od števila 
udeleženih, porabljenega časa, števila
srečanj in od števila analiziranih kazal-
nikov. Nastajajo stroški za notranje in zu-
nanje sodelavce, pripravo dokumentacije, 
za delo zunanjega svetovalca. Skupni 
stroški za  tri ustanove s tremi delovnimi 
skupinami znašajo  približno 35.000 eu-
rov. Pri 375-tih mestih v domu je strošek 
na posamezno mesto 94 eurov.

6. Po uvedbi BSC je treba kontrolirati po-
tek preverjanja ciljev in izvajanje raznih 
aktivnosti ter ugotoviti, če se z metodo 
dosega pravo linijo in impulze za razvoj
podjetništva in kakovost dela.

SC logika je za domove specifi čna,
tu obstaja veliko kazalnikov; obstaja 
tudi možnost, da sploh ne vključimo

pravih in ne odkrijemo vzročno posledične
zveze. Primer: znana je pogosta kritika, da 
hrana ni v redu. Če bi pregledali samo 
kazalnike, ki pokažejo na delo v kuhinji, 
bi bila slika napačna; treba je pregledati
kazalnike dobaviteljev, zaposlenih delavcev 
na negovalnih oddelkih ob času serviranja 
obrokov, namenjen čas za hranjenje, trans-
port hrane na oddelke in podobno.

aloga vodstva doma je, da poišče 
prave kazalnike in na osnovi
le teh dobi pravo sliko o orga-

nizaciji in potrebnih spremembah.

e razmišljamo v okviru vsakdanjih 
problemov vodenja doma lahko
“skrivnostna beseda” Balaced

Scorcarde, kot jo imenuje avtor Piskar,
v biltenu Manager postane bolj domača.
Ugotovimo lahko, da smo dnevno postav-
ljeni v vlogo iskalca ravnotežja med fi nan-
cami, kakovost organizacijskih procesov,
uporabniki storitev in med motivacijo ter
zadovoljstvom delavcev. Če hočemo spre-
meniti samo enega od vidikov, se pojavijo
motnje. Spoznamo tudi, da za spremembe
potrebujemo sodelovanje ustanovitelja,
zavarovalnice, sindikata, delavcev, uporab-
nikov in drugih subjektov.

premembe v organizacijah in 
ustanovah, vizije ter strategije so
planirane v raznih kratkoročnih 

in dolgoročnih planih, direktorji ter vsi
drugi vodilni, delavci, ki imajo organizacij-
ske naloge, so dolžni  prispevati k “pre-
tvarjanju strategije v akcijo”.

Sebastjan Piskar: Balanced Score-
carde, Manager, št. 48, 1999
Edward Poniewaz: Das Unternehm-
en gezielt steueren, Altenheim, julij,
2003, 20-26               
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azvoj nege, ki je usmerjena na človeka,
je bil skoraj neizogiben, saj smo priča 
demografski eksploziji, povečanju

populacije starejših ljudi, v kateri pojavljanje 
demence raste. Po epidemioloških raziskavah 
bo samo v Britaniji v prvi polovici 21. stoletja
od 750.000 do 1.000.000 ljudi z demenco (T. 
Perrin, H. May, 2000). V Sloveniji ocenjujejo, 
da je v domovih za starejše med ljudmi, ki so 
stari nad 65 let, okoli 20 % oseb z demenco.
Kljub nenehnemu naraščanju števila le-
teh področje farmakoterapije še ne ponuja 
rešitev (razvoja ustreznih zdravil).

teh pogojih je za zagotavl-
janje kakovostne nege in oskrbe
najpomembnejša psihološka nega oz. 

psihološki vidiki nege. Takšno mišljenje je
zaznamovalo razvoj nege v preteklih letih,
kljub temu so negovalci v težkem položaju,
saj se na tem področju kaže primanjkljaj v 
sistematičnem raziskovanju psiholoških prin-
cipov nege.   

odgovor na vedno večje povpraševanje
po kakovostni negi se je pojavilo
različno število tehnik, ki izhajajo iz 

tradicije na človeka usmerjenega pristopa. 
Začetnik in utemeljitelj tega pristopa je 
ameriški psiholog Carl Rogers. Njegove ugo-
tovitve in ideje so se po drugi svetovni vojni 
razširile preko individualne psihoterapije na 
različna področja in kulture zahodne civili-
zacije (npr. v šolstvo, vero, zdravstvo, nego-
vanje, psihiatrijo, pravo, ekonomijo, vlado, 
socialno delo …).

rvi vplivi Rogersa na področju nege
oseb z demenco so datirani v leto 1967,
v članku Naomi Feil (I. Morton, 1999).

Kot posledica se trend v negi oseb z demenco
vedno bolj uveljavlja, ima zelo dobre učinke 
na zagotavljanje vedno večje kakovosti v negi
in posledično življenju ljudi z demenco. 

meriški psiholog Carl Rogers je pri 
razvoju teorije izhajal iz psihoterapevt-
ske prakse. V središču njegovega 

zanimanja so bile fenomenološke razsežnosti 
osebnosti in osebnostna rast. Za Rogersa
človek ni bitje, ki bi v osnovi stremelo k 
homeostazi, k nagonskemu in često neza-
vednemu vračanju v prejšnje stanje (kot npr.
pri Freudu), temveč bitje, ki stremi k oseb-
nostni rasti in progresiji (J. Musek, 1988).
Bistvo pri razumevanju človeka je njegovo
doživljanje in način, kako vrednoti sebe
ter druge. Človekovo izkustvo je njegova
realnost. Osredotoča se na posameznikov 
doživljajski svet; to je edina realnost, ki jo
vsak pozna. Ta tvori posameznikovo feno-
menalno polje, v njem se oblikujeta podoba 
sveta in samega sebe. Vedenje posameznika
je zaznamovano z njegovim doživljanjem
sebe in sveta okoli sebe. Da bi razumeli
človeka, moramo poznati njegove notranje,
fenomenalne vsebine osebnosti.

ubjektivni, fenomenalni svet posa-
meznika predstavlja izhodišče psiho-
loške znanosti. Razlikuje tri vrste

spoznavanja (J. Musek, 1988):

1. subjektivno znanje ostaja vselej v okvirih
lastnega fenomenalnega polja, lastnega
referenčnega obsega.

2. objektivno znanje predstavlja subjektivno 
znanje, ki je preverjeno z opažanji drugih.

3. interpersonalno znanje zahteva zmožnost 
kognitivnega in emocionalnega vživljanja 
v svet druge osebe (empatija). Predstavlja
ključ do razumevanja drugega.

lovekov temeljni motiv je težnja k 
osebnostni rasti in samoaktualizaciji, 
k razvijanju svojih potencialov. Poj-
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movanje osebnosti temelji na domnevi,
da je ta težnja naravna in dobra. Za
posameznika je značilna »težnja k rasti, 
k samoaktualizaciji … Je izvor, ki je
očiten v vsem organskem in človeškem
življenju - žene ga k širjenju, ekspanziji,
avtonomiji, razvijanju, dozorevanju … 
To težnjo najdemo lahko globoko zako-
pano pod plastmi otrdelih psiholoških
obramb … toda po mojem prepričanju 
obstaja v vsakem posamezniku in samo
čaka na prave okoliščine, da se lahko
izrazi in uresniči« (Rogers, 1961). Ob
ustreznih, nere striktivnih pogojih se vsi
gibljemo k zrelosti, samoizpopolnjevanju,
k pozitivnim medsebojnim odnosom,
počutimo se bolj svobodni, postanemo 
bolj razumevajoči in občutljivejši.

e sta človekovo zavestno doživ-
ljanje in težnja organizma po 
razvijanju usklajena, se podoba 

samega sebe (jaz, self) ujema z dejan-
skimi potrebami ter naravo organizma. 
Pojav konfl iktov povzroči, da potlačimo 
dele izkustva o sebi. Na tej osnovi si ust-
varimo podobo o sebi, ki ni več skladna 
s potrebami organizma. To neravnotežje 
je podlaga za emocionalne, psihične in
osebnostne motnje.    

ri človeku se začne razvoj jaza v 
smislu pojma o sebi. V otroštvu se
razvija na podlagi ocenjevanja oseb, 

ki so za posameznika pomembne (npr.:
starši, sorodniki, sorojenci, vrstniki …).
Podoba o sebi se razvija v tesni zvezi s 
potrebo po odobravanju. Ta je po Rog-
ersu nekako »odkrita«, posameznik ugo-
tovi, da je z določenim vedenjem možno 
zadovoljiti potrebe drugih oseb po
upoštevanju in pozitivnem vrednotenju.
Ko zadovolji potrebo po odobravanju
pri drugih, odkrije v lastnem izkustvu
tudi lastno potrebo po pozitivnem vred-
notenju in jo nato skuša zadovoljevati
(J. Musek, 1988). Motiv po odobravanju
je zelo močan, hkrati pa je lahko bolj ali
manj usklajen z naravnimi težnjami orga-
nizma. Posameznik denimo ugotovi, da 
ga drugi odobravajo le, če se obnaša na 
določen način. Upoštevanje je določeno 
z vrsto vedenja. Tako postaneta vedenje
in podoba o sebi selektivna, vedenje
se izbira na podlagi reakcij drugih, tudi
samospoštovanje je pogojeno z vedenjem,
katero odobravajo drugi. V tem primeru
se zgodi, da podoba o sebi ni več skladna

z organizmičnimi izkušnjami. Med jazom 
in organizmom pride do razhajanja in 
konfl ikta.

dpraviti ga je možno le z brez-
pogojnim in ne selektivnim odo-
bravanjem drugih. O tem govori 

načelo brezpogojnega sprejemanja, ki 
predstavlja vodilo Rogersove nedirektivne
ali h klientu usmerjene psihoterapije. 
Bistvo načela je: če posameznika brez-
pogojno sprejemamo in pozitivno vred-
notimo, ne bomo povzročali selektivnega 
vrednotenja njegovih organizmičnih 
tendenc. Le-te bo sedaj tudi sam lahko 
pozitivno vrednotil, jih ohranil v podobi 
samega sebe in do neujemanja med jazom 
in organizmom ne bo prišlo.

li je sploh možno neselektivno
sprejemanje in pozitivno vred-
notenje vseh posamenzikovih 

karakteristik, npr. pozitivno vrednotenje 
izzivalnega vedenja pri osebah z demenco?
Rogers utemeljuje: »negativne lastnosti so 
vselej že posledica neskladnosti, medtem
ko je narava vsakega človeka prirojeno 
pozitivna. Če pri posamezniku najdemo 
nekaj negativnega, tedaj to bodisi ni nje-
gova prava narava, ali pa naše ocene niso
ustrezne, so izraz naših lastnih izkrivljanj 
in neskladnosti« (J. Musek, 1988). Tak 
odgovor je možen le, če je točna njegova 
humanistična teza o samoumevni pozi-
tivnosti človekove narave. Pri pozitivnem
vrednotenju je treba ohraniti celostni
pogled na osebnost in posameznika. 
Tudi če v določenih pogojih in razmerah 
pride do »izzivalnega vedenja«, ki v sloven-
ski družbi ni sprejemljivo, to ne sme
povzročiti osebnostnega odklanjanja; 
posameznikova osebnost kot celota je še
vedno pozitivna in dragocena.

otnje osebnosti so posledica 
oviranja prostega osebnost-
nega samorazvoja, ki zahteva 

usklajenost med predstavo o sebi
(jazom) in organizmičnimi težnjami. Če
organizmične težnje naletijo na odpor 
okolja in povzročijo konfl iktna izkustva, 
se lahko zgodi, da jih posameznik začne 
negirati, taka izkustva so potisnjena 
na raven nezavednega. “Jaz” postane 
obrambno nastrojen, rigiden, formirajo 
se nevrotski vzorci vedenja: bojazni, umi-
kanje, kompulzivnost, ogroženost, krivda,
izguba samospoštovanja, nezaupanje do 
drugih in do samega sebe.

prva je bilo med psihoterapevti
veliko nezaupanja v rogerianske
principe dela z ljudmi. Predvsem

zaradi vloge, ki jo ima psihoterapevt; le-
ta ni direktiven, niti med seanso ne igra
vloge strokovnjaka, ki bi klientu ponudil 
»rešitev na pladnju«. Poudarek je nekje
drugje, in sicer na osebnostnih kakovostih
terapevta. Rogers zagovarja popolnoma 
nasprotne vrline oz. sposobnosti pri tera-
pevtih kot jih imajo v psihiatriji, kjer je
poudarek na pridobivanju velike količine
znanja. Pristopa sta si zelo različna in 
se izključujeta, predstavljata neke vrste
grožnjo drug drugemu. Trenutno je
psihiatrija dominantna na tem področju, 
medtem ko je nedirektiven pristop na
»stranski cesti« oz. marginaliziran.

azvoj h klientu usmerjeni psiho-
terapiji se je v šestdesetih letih
začel prenašati tudi na področje

varstva oseb z demenco. Pri prenosu na 
obravnavo starejših in ljudi z demenco, ki
so v procesu izgubljanja svojih mentalnih 
moči, je treba pristop modifi cirati.

odifi kacija se dotika navedenih
temeljnih načel dela izvajanja 
psihoterapije. Njihova aplikacija

pri negi ljudi z demenco se glasi (I.
Morton, 1999):

1. Brezpogojno pozitivno sprejemanje 
in upoštevanje klienta, upoštevanje 
subjektivnosti, percepcij ter notranjega 
sveta

Pripisovanje centralnega pomena 
notranjemu, fenomenološkemu svetu 
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posameznika je izrednega pomena v 
smislu približevanja ljudem z demenco. 
Behavioristično realitetna orientiranost 
se osredotoča na funkcioniranje oz. ve-
denje oseb z demenco, k osebi usmer-
jeni principi pa se usmerjajo na njihovo 
doživljanje. Npr. bizaren in nepovezan 
govor ali vedenje je bilo pogosto ob-
ravnavano kot nepomemben odraz 
procesa bolezni. Negovalca, ki de-
luje po principih na osebo usmerje nega 
pristopa, spodbudi k razmišljanju in
poskusu razumevanja pomena takšnega
vedenja. To doseže z upoštevanjem
subjektivnosti in notranjega sveta oseb 
z demenco (empatija) ter ugotavljanju 
pomena pripisovanja osebe z demenco
realnosti. Zavzemanje takšne pozicije
ne zahteva od nas, da si ustvarimo 
mnenje glede realnega poteka bolezni, 
niti o naravi vplivov bolezni na način 
percepcije.

2. Nepristransko sprejemanje različnih 
vidikov oz. aspektov posamezne osebe

Izguba nekaterih sposobnosti, ki so bile
prisotne od otroštva, poveča potrebo 
po brezpogojnem pozitivnem spreje-
manju. Če želimo, da bodo ljudje z 
demenco ohranili določeno stopnjo
samospoštovanja, potrebujejo več kot 
le priznanje, da niso sami krivi za po-
sledice, ki jih prinaša njihovo dementno
stanje. Prav tako zahtevajo, da jih ne-
govalci ne obravnavajo le kot zbirko 
določenih simptomov njihove bolezni.
Razširjena miselnost o demenci kot 
bolezni, ki uniči osebnost in za sabo
pusti le prazno telo, je nekompatibilna 
s potrebo, da bi negovalci še naprej ce-
nili in sprejemali edinstvenost vsakega 
posameznika. V središču pozornosti 
moramo imeti osebo z demenco in nje-
no osebnost, ne bolezni ter spoštovati
njen odziv na različne situacije. 

3. Sprejemanje in videnje osebe kot ce-
lote

Sprejemanje različnih vidikov in kako-

vosti osebe preusmeri našo pozornost 
proč od bolezni. Na ta način smo po-
zorni tako na njihove zmožnosti, kot 
tudi nesposobnosti. Svoja prizadevanja 
usmerimo na ohranjanje in obnavljanje 
tistih sposobnosti in zmožnosti, katere
oseba z demenco še ima. Na ta način 
tudi prikrijemo neuspehe. Na osebo 
usmerjen pristop postavlja v ospredje 
delo s posameznikovo biografi jo in 
njegovo življenjsko zgodbo. Namen 
takšne obravnave ni v tem, da izničimo 
pomen sedanjosti ljudi z demenco; gre 
za poskus prikaza, da so imeli ljudje
različne življenjske zgodbe in poti, ki 
so sestavni del sedanjega funkcioni-
ranja teh oseb. Prav tako je ključnega 
pomena reinterpretacija in ponovna 
evalvacija preteklosti za ohranjanje self
konceptov.

4. Pozitivno gledanje in sprejemanje 
človeške narave

Pri prenosu Rogersovih idej o potrebi 
in težnjah po samoaktualizaciji na 
področje dela z ljudmi z demenco
naletimo na veliko težav. Sporna se 
zdi ideja o gibanju posameznika proti 
vedno večji neodvisnosti in samoodgo-
vornosti, saj je pri demenci v ospredju 
popolnoma nasprotna težnja, težnja 
po odvisnosti. Le - ta je povezana z 
motnjami oz. izgubah v kognitivnem
funkcioniranju, kar pa ne pomeni, da 
so izgubljene tudi druge sposobnosti.
Veliko jih je ohranjenih in predstavljajo 
kompenzacijo kognitivnim. Mnoge ose-
be z demenco postanejo emocionalno 
bolj ekspresivne, kot da bi jim razpad 
self  koncepta, ki temelji na kogniciji,
omogočil večji dostop do lastnih 
organizmičnih doživetij (I. Morton, 
1999). Čeprav demenca postavlja okvir 
(mejo) delovanja, lahko oseba znotraj 
njega normalno funkcionira v skladu s 
svojimi zmožnostmi, čeprav gre za zelo 
fragmentirane doživljaje, ki so nam tuji, 
oz. se ne ujemajo z našo realnostjo.

5. Pomen občutkov in emocij

Na osebo usmerjen pristop omogoča 
»osvoboditev« od preokupiranosti s 
kognitivnimi vidiki deterioracije, ki
spremljajo demenco. Zavedanje pome-
na občutkov, kako in kaj ljudje dejansko 
občutijo, ima pomemben humanistični

efekt na način izvajanja nege ter ravnan-
ja v odnosu z osebo z demenco. Bistvo
nege, ki je usmerjena na posameznika, 
je zagotavljanje dobrega in pozitivnega 
emocionalnega počutja. Prav tako pa 
priznava, sprejema, daje pomen in se
odziva na negativna občutja kot npr.
žalost, strah, osamljenost, jezo, zagren-
jenost. Tudi ta spremljajo demenco.

6. Pomembnost medosebnih odnosov

Dobro emocionalno počutje se doseže
le »s pomočjo« psihološkega kontakta 
z drugimi ljudmi s pomočjo medoseb-
nega odnosa. Problem, ki se pojavi pri
osebah z demenco je, da le-te pogosto
ne funkcionirajo več na verbalnem,
temveč na neverbalnem nivoju. Z njimi
moramo vzpostavljati kontakte in od-
nose na tem nivoju s pomočjo empatije, 
uporabe izraznosti telesa, gest, artiku-
lacije, drže telesa, višine glasu, pogleda,
dotika … Komunikacijsko sredstvo
izberemo v skladu s komunikacijskimi
sposobnostmi človeka z demenco. Na
osebo usmerjen pristop se ukvarja tudi
z vprašanji, na kakšen način ljudje z de-
menco oblikujejo in vzdržujejo odnose
z negovalci ter sami med sabo, kljub
temu, da imajo motnje spomina, kajti
le - ta je eden izmed najpomembnejših 
faktorjev pri ustvarjanju zaupanja.

7. Pomen pristnosti v medosebnih 
odnosih

Pogosto je posameznik z zmanjšanimi 
kognitivnimi sposobnostmi doživljanja 
(izguba spomina, nezmožnost kogni-
tivnega razumevanja spomina) v boljši
poziciji, da opazi nekonsistentnosti
drugih v medosebnih odnosih. Po-
sledica izgube sposobnosti verbalne
komunikacije pri osebah z demenco
je povečanje pozornosti na neverbalne 
vidike sporazumevanja. Zato morajo 
biti negovalci pozorni, da je njihova
neverbalna komunikacija nedvoumna in
jasna, ter kot takšna tudi sprejeta.
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8. Nedirektiven pristop

Na osebo z demenco usmerjena nega 
podpira maksimalno avtonomijo 
pri posamezniku, prav tako skuša
povečati občutek lastne odgovornosti
in kontrole nad vsakodnevnimi deja-
vnostmi. V okviru ustanov (domov 
za starejše) pogosto obstajajo realne 
ovire, ki onemogočajo takšen način 
dela (prevladujoča miselnost, preobre-
menjenost negovalcev, nerazumevanje 
potreb, prostorska omejenost).
Omejitve lahko premagamo s priprav-
ljenostjo prilagoditve okolja (osebja
in bivalnih prostorov). Največji izziv 
je izdelava prostorov, ki bi omogočali
maksimalno svobodo gibanja in av-
tonomije. Če gledamo z vidika inter-
personalnih odnosov, je cilj pomagati
in omogočiti ljudem z demenco 
doseči cilje, ki so si jih sami(!) zastavili. 
Pomembno jih je  spodbujati, da sploh 
imajo cilje oz. da izrazijo svoje potrebe 
in želje. Pri njihovih prizadevanjih jim
moramo stati ob strani, jih spodbujati in 
spremljati na njihovem »popotovanju«. 

ogers je zapisal, da imajo teoretični
modeli in z njimi povezane psiho-
terapevtske tehnike manjši pomen

kot stališča terapevtov ter kako jih do
klientov izražajo (I. Morton, 1999).

edno znova se pojavlja vprašanje,
ali obstaja psihoterapija za ljudi z 
demenco. Psihoterapija v klasičnem

pomenu zdravljenja ne obstaja, saj ljudi z
demenco ni mogoče ozdraviti. Psihotera-
pevtsko lahko nanje delujemo v smislu

spremljanja in čim daljšega ohranjanja 
kognitivnih in telesnih sposobnosti, ki jih 
potrebujejo za vsakodnevno življenje. V 
tem smislu je nega tudi terapevtska. Izva-
jalci terapije so najpogosteje prav nosilci
nege - negovalci.

omembne značilnosti nege, osredo-
točene na ljudi z demenco so zazna-
vanje, podpiranje in spoštovanje 

aktivnosti, želje, reakcije in interakcije, ki 
jih ti ljudje izražajo. 

preteklih desetletjih je nastalo 
več psiholoških konceptov dela
z ljudmi z demenco. Večino pri-

stopov so na podlagi izkušenj razvili 
ljudje, ki neposredno delajo z osebami z 
demenco.

si v nadaljevanju našteti koncepti
obstajajo že več let. Na široko so 
uporabljani v vsakodnevni praksi v 

različnih državah (Amerike in Evrope), so 
uresničljivi, saj iz nje neposredno prihajajo 
pozitivne povratne informacije o učinkih, 
prav tako pa znanstvene raziskave potrju-
jejo pravilnost teh konceptov.

ilj vseh emocionalnih konceptov, 
ki temeljijo na sprejemanju, je
sprejeti osebo z demenco in njen 

svet. Osredotočajo se na občutke in 
potrebe, pri tem pa ne želijo usmerjati 
komunikacije, kar pomeni, da ni nekih 
konkretnih ciljev nege. Delo temelji na 
pozitivnem učinku pristnega človeškega 
spoštovanja in sprejemanja. Za dose-
ganje vseh  ciljev je izrednega pomena 
delo s svojci oseb z demenco. Le - ta je 
»družinska bolezen«, zato je pri zagotav-
ljanju kakovosti življenja ljudi z demenco 
ključnega pomena aktivno sodelovanje s 
svojci. Delo lahko poteka v obliki indi-
vidualnih pogovorov ali v skupinah. Cilji 
so: posredovanje informacij, praktičnih 
nasvetov, zunanja razbremenitev, emo-
cionalna podpora, pomoč pri žalovanju 
… Namerno konceptualno oblikovanje 
takšne storitve omogoča ljudem z 
demenco ohranjanje pomembnega vira 
nege, orientacije in socialnih stikov.

emenca med razvojem predstav-
lja potovanje iz sveta ustvarjanja, 
delanja (doing), v svet obstajanja 

(being). Pri izvajanju navedenih psiho-
terapevtskih pristopov je poudarek na 

procesu, ki obstaja sedaj; rezultat je stvar
prihodnosti in v tem smislu nima večjega 
pomena. 

oncepti, ki temeljijo na spreje-
manju, se delijo na (M. Cofone,
2000):

1. komunikacijske koncepte
1.1. validacija
1.2. delo z biografi jo

2. koncepte senzorične stimulacije
2.1. snoezelen
2.2. bazalna stimulacija
2.3. aromaterapija

3. glasbeno usmerjene koncepte
3.1. glasbena terapija
3.2. plesna terapija
3.3. umetnostna terapija

Perrin, T. in May, H. (2000). Wellbe-
ing in Dementia. An Occupational
Approach for Therapists and Carers.
Churchill Livingstone: Harcourt Pub-
lishers Limited.

Morton, I. (1999). Person – Centred
Approaches to Dementia Care. Win-
slow editions: Speechmark Publish-
ing Ltd.

Musek, J. (1988). Teorije osebnosti.
Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Cofone, M. (2000). Inovativno delo z 
osebami z demenco. Logatec: Firis.
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lasno se govori o revoluciji otroštva,
mladosti, starševstva. Govori se, da
že tisočletja nismo bili priča tako 

drastičnim spremembam pogojev odraščanja 
kot v zadnjih dveh stoletjih (Levine, White
1991:5). Nekje od Kanta dalje, v duhu raz-
svetljenskega zanosa ter izhoda iz nedolet-
nosti, naša ušesa polnijo parole: »Človek je

j

to, kar sam naredi iz sebe!« »Človek je to, kar 
j j

skozi izobraževanje, vedenje, znanje naredi 
iz sebe.« Značilnost modernega življenja je, 
da človek postane to, kar je (Bauman 2002:
42). Svobodni moderni subjekt s temeljno
pravico do samoodločanja naj bi izhajal iz 
avtonomnega nagovora, se ravnal po lastni 
presoji. Družbene spremembe, povezane 
z vzponom znanosti in tehnologije, so raz-
 k ra jale trdno stoječe družbene ter kulturne 
skupnosti in sorodstva. Podrejenost občosti 
je vse pogosteje nadomeščalo posamezno, 
posebno, individualno, subjektivno.

rganizacija vsakdanjega življenja 
mladostnic in mladostnikov je
ne dvomno pomembno zaznamovana 

z ekonomskimi, političnimi in kulturnimi 
spremembami, ki sta jih izzvali modernizacija 
in industrializacija. Le-ti sta osrednja koncepta
teorij družbenih sprememb »zahodnega sveta«,
pri čemer modernizacija ne pomeni zgolj glo-
balnega prepleta tržnih razmerij, koncentracijo

kapitala, množično potrošnjo in transnacio-
nalno mobilnost, temveč pomembno zadeva 
tudi subjektivno biografske aspekte. Individua-
lizacija označuje strukturno transformacijo
družbenih institucij in odnosov, v prvi vrsti
pa dezintegracijo obstoječih družbenih form
in fl uidnost »klasičnih družbenih kategorij« 
(Beck 2002, 1999). Nekoč linearne življenjske 
poteke pretresajo fundamentalne spremembe.
Govorimo o destandardizaciji biografi j, kjer
»standardne biografi je« nadomeščajo refl ek-
sivne in izbirne biografi je, zavezane legitim-
nosti naših lastnih dosežkov.

osamezniki in posameznice druge mode-
r    ne  se srečujemo z zlomom klasičnih 
institucij moderne, odsotnostjo trdnih 

pravil, gotovih smernic, razpadom klasičnih
zasebnih, poklicnih in spolnih vlog. Droblji-
vost tradicionalnih življenjskih form, razkroj 
stabilnih referenčnih okvirjev družine in
tradicije, mladim narekujejo razvoj tistih
strategij, s pomočjo katerih bodo sposobni
fl eksibilnega preklapljanja znotraj razno-
terih družbenih in kulturnih kontekstov,
nenehnega prilagajanja novim življenjskim
situacijam. Družini, nekoč osrednji instituciji
življenjskih potekov, enakovredno konkuri-
rajo izobraževalne in delovne ustanove.
Kar seveda ne pomeni, da družina izgublja
na svojem pomenu , temveč želimo zgolj
predočiti, da je prišlo v zadnjem stoletju do 
pomembnega prepleta raznoterih institucio-
nalnih vplivov, ki zaznamujejo naša življenja. 

Pojem »druga moderna« je izposojenka iz repertoarja U. Becka. Beck govori o obdobju, v katerem se nahajamo kot o »družbi

tveganja« (risk society). Natančneje gre za obdobje zadnjih treh desetletij, pri čemer Beck uporablja svojo terminologijo in govori

o moderni ter drugi moderni, saj druga moderna po njegovem mnenju zgolj zaključuje procese prve moderne. Prav tako številni 

družboslovci in humanisti (A. Giddens, M. Foulcaut, Z. Bauman, J. F. Lyotard, I. Wallerstein …) govorijo o preobratu moderne

v »nove horizonte izkustva«, tako da so v uporabi sedaj že uveljavljeni izrazi postmoderna, refleksivna moderna, postindustrijska 

družba …

V strokovni literaturi namreč obstaja vrsta študij, ki dokazujejo, da družina ostaja pomemben prostor tako z vidika zagotavljanja

individualne kot skupinske identitete, obenem pa vedno bolj tudi terapevtska skupnost.
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ranzicija iz predmoderne v moderno 
in postmoderno otroštvo, mladost in 
starševstvo je napolnjena z ekspert-

skim vedenjem psihologije, sociologije,
medicine, antropologije, pedagogike ... Če
so še predmoderno otroštvo in mladost 
zaznamovala trdna moralna pravila,
neizpodbitna avtoriteta, ubogljivost,
delo postane moderno odraščanje in 
starševstvo objekt individualnih vlaganj ter
odločitev, otroci in mladostniki investicija
za prihodnost. Pri tem je pomembno, da 
znotraj spremenjenih družbenih razmer
življenjski stili odraslih mladim nič več
ne ponujajo navdiha in inspiracije, temveč
postajajo odvečni ter neuporabni. Mladi 
so prisiljeni k oblikovanju individualnega 
stila življenja, h kreativni konstrukciji
osebnih orientacij in identitet.

rocesi globalizacije, detradicionali-
zacije, pluralizacije, individualizacija
življenjskih stilov ter heterogenost 

življenjskih oblik prispevajo h kompleks-
nemu, razdrobljenemu in često kontradik-
tornemu prepletu naših vsakdanjih vlog. 
Vztrajnost, iznajdljivost, samoiniciativnost,
improvizacija postajajo nepogrešljiva
oprema mladostnic in mladostnikov druge
moderne. Nekoč aktualne skupinske pri-
povedi nadomeščajo individualne, refl ek-
sivne pripovedi, individualne identitetne
strategije. V kolikor so bile moder ne 
identitete relativno stabilno vpete v 
družbeno predeterminirane vloge, norme
in pričakovanja, stopajo z naraščajočo 
produkcijo raznoterih življenjskih vzorcev 
v ospredje visoko nestabilne, fl uidne, 
elastične identitete. Identiteta postaja po 
mnenju številnih teoretikov postmoderne 
vse bolj mobilna, krhka in lomljiva (Kraus
2000; Bauman 2001; Kellner 1992; Beck 
1999). V času, ko smo priča dekonstrukciji
»tradicionalnih« življenjskih oblik, vrednot 
in identitet, se kot modra izbira gradbe-
nega materiala postmoderne priporoča 
biorazgradljiva plastika in iskreno
od svetujeta železobeton in jeklo (Bauman 
1995, 2001). Le tako je moč krmariti med
raznoterimi, često konfl iktnimi vsakda-
njimi vlogami ter razpirati prostor za 
identitetne inovacije.

ružbeni trendi individualizacije 
in refl eksivnosti skupaj z destan-
dardizacijo življenjskih potekov 

spreminjajo mladost v »biografski projekt« 
(Büchner 1995, Zinnecker 1995). Bio-
grafi zacija življenja vključuje razvoj veščin
in strategij za odgovorno načrtovanje last-
nega življenja. Mladi so danes ne dvomno 
izzvani, da izoblikujejo samostojne 
življenjske stile in strategije, norme ter
vzorce. Pozvani so k izoblikovanju intelek-
tualnih veščin za pridobitev izobraževalnih 
in poklicnih kvalifi kacij, razvoju lastnega 
sistema vrednot, etične in politične 
ozaveščenosti, potrošniških stilov. Od 
sredine dvajsetega stoletja podoba 
»priviligiranega meščanskega otroka 
in mladostnika« postane generaliziran 
vzorec investicijsko uspešnega odraščanja. 
Zinnecker (1995) govori o kulturni 
modernizaciji otroštva in mladosti. Po 
mnenju M. Ule pa se pod vplivom moder-
nizacije, še zlasti diverzifi kacije šolskih
in izobraževalnih poti, razvije nov tip 
mladosti s poudarkom na samooblikovanju 
in izobraževanju mladega človeka, imeno-
van izobraževalni moratorij (Ule 1995).
Izobraževalni moratorij zaznamuje visoka 
stopnja mladinske kulturne avtonomije z 
vedno manj neposredne družinske kont-
role ter večanjem vpliva izobraževalnih 
ustanov. Tako mladi kot njihovi starši so
pozvani k investicijam v izobraževanje, 
pri čemer predstavlja zbir izobrazbe in 
kulturnega kapitala nepogrešljivo opremo 
ob izjemno zahtevni psiho-socialni inte-
graciji v družbo odraslih. Slednjo spremlja 
intenzivna družbena selekcija za statuse in 
položaje znotraj individualizirane družbe. 
Pomembne odločitve, ki nedvomno 
vplivajo na pozicije, katere bodo mladost-
nice in mladostniki zavzeli ob prehodu 
v odraslost, vse bolj drsijo v otroštvo, 
obenem pa se zvišuje starostna meja ob 
vstopu v delovne organizacije in poklicno 
prihodnost.

poznem dvajsetem stoletju in ob 
vstopu v novo tisočletje prihaja zno-
traj tako imenovanih postindustrij-

skih družb do množičnega visokošolskega
izobraževanja, ki je odraz že omenjenih 
socio-ekonomskih sprememb. Globali-
zacija, bliskovit razvoj tehnologije, nove 

transnacionalne organizacije, naraščajoča
konkurenca zahtevajo visoko kvalifi cirano 
delovno silo, ki je sposobna impulzivnih
odzivov znotraj spremenjenih delovnih 
pogojev. Delovno in karierno uspešni posa-
mezniki in posameznice druge moderne
morajo, poleg ustreznih spričeval, diplom 
in certifi katov, posedovati tudi široko 
paleto specifi čnih »transfernih veščin«
(transferable skills) (Webster 2000). Slednje
postajajo integralni element izobraževanja, 
vseživljenjsko učenje, fl eksibilno prilagaja-
nje novim pogojem, kakovostni časovni
menedžment pa esencialne kvalitete na sez-
namu delodajalcev. Kljub naraščajočemu
številu visokoizobražene populacije se ob 
prehodu v zaposlitev vrine »tveganj polna 
siva cona labilne podzaposlenosti« (Beck 
2001:218), prehod iz izobraževalnega
sistema v sistem zaposlitve postane nego-
tov in labilen. Ta labilnost se nazorno 
odraža v dejstvu, da predstavlja omenjeni 
prehod problem tudi za mlade, ki posedu-
jejo veliko znanja, ustrezna spričevala in 
diplome. Hurrelmann (1996:49) poudarja, 
da nekoč neomajne parole (resnice) »več 
izobrazbe-uspešnejša poklicna kariera-
boljše življenjske možnosti«, ne držijo 
več. Nekje od sredine osemdesetih let 
dvajsetega stoletja univerzitetna diploma
nič več ne omogoča elegantnega prehoda k 
visoko profesionalnim delovnim pozicijam
ter uspešni poklicni karieri. Zaposlovanje
je postalo kratkoročno, mesto zaposlitve 
podobno taborniški postojanki, ki jo 
obiščemo in čez čas zapustimo (Bauman 
2002:188).

ljub očitni destandardizaciji
klasičnih indikatorjev prehoda v 
odraslost si je, tako v vsakdanjem

življenju kot strokovni literaturi, moč
nazorno ogledovati usedline klasične
politike prehodov. Znotraj pričakovanih
tokov odraščanja predstavljata zaposlitev 
in redni vir osebnega dohodka še vedno
neizbežen pogoj statusa odraslosti.
Mladi so ujeti med novo zaposlitveno
realnostjo ter tradicionalne, normativne
zaposlitvene paradigme. Ob prehodu od 
modernega sistema standardizirane polne 
zaposlenosti k postmodernim fl eksibi-
lnim, pluralnim in nedvomno tveganim 
oblikam podzaposlenosti (Beck 2001,
Spannrig, Reinprecht, 2002) ter dejstvu,
da tranzicijska zaposlenost postane zakon 
postindrustrijskih zaposlitvenih karier, se
prenekatere sodobne politike in družbene
institucije še vedno krčevito oklepajo 
tradicionalne zaposlitvene paradigme kot 
»fi kcije normalnosti«.
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ladi druge moderne se pogosto
znajdejo pred nalogo zagotav-
ljanja individualnih rešitev 

sistemskih kontradikcij, kar po Beckovem
mnenju pomeni zahtevo po individualnem 
razreševanju družbeno-sistemskih (global-
nih) produkcij tveganja. Po eni strani jim je 
onemogočen dostop do stabilnih segmen-
tov zaposlitvene dejavnosti, po drugi pa se
od njih pričakuje ekonomska neodvisnost 
kot eden najpomembnejših indikatorjev 
integracije v družbo odraslih. Redna
zaposlitev še vedno predstavlja pred-
pogoj socialne integracije in participacije
ter pomeni ključ do socialne varnosti,
strukturira in daje smisel postmodernim 
življenjskim potekom kljub temu, da
je zaposlovanje postalo kratkoročno,
nezanesljivo in epizodno. Ob dejstvu, da
so nekoč predvidljivi življenjski poteki v 
postmoderni podvrženi nenehni deregu-
laciji in reinterpretaciji ter postajajo zbir 
fragmentov in epizod, bodo morale 
sodobne politike veliko več pozornosti
posvetiti prav tveganim življenjskim pre-
hodom. Tranzicija iz šolskega sistema v 
sistem dela je nedvomno zaznamovan s
številnimi tveganji ter vključuje nevarnosti 
za marginalizacijo in izključitev. Negoto-
vost, nestabilnost, labilnost, ranljivost so
lastnosti sodobnih življenjskih vzorcev.

tevilni teoretiki mladine ugotavljajo, da 
mladi znotraj individualizirane družbe
vzdržujejo visoko zavest odgovor-

nosti za lastno življenje in verjamejo, da si
bodo ob znatnem vlaganju truda ter napora 
zagotovili boljše življenjske pogoje. Nadvse
slikovita je Beckova (2001:217) prispodoba 
optimističnih potnikov na železniški postaji
strahov. Na tej postaji vlaki ne vozijo več
po predvidenem voznem redu, postopek 
za pridobitev vozovnic pa ostaja nespreme-
njen. Kdor si želi odpotovati potrpežljivo
stoji v vrsti pred prodajnimi okenci. Za 
pulti teh okenc z veliko ležernostjo pro-
dajajo vozovnice za že tako prepolne vlake
z destinacijo Nikamor. Razlog za nakup
vozovnice kljub absurdnosti okoliščin
ostaja preprost: brez vozovnice (beri
ustreznega spričevala, diplome) nimate niti
teoretičnih možnosti za odhod in »zadetek 
v polno«. Razloge za potrpežljivost in ves
ironični optimizem gre nemara iskati prav 
v zavajajočem občutku brezpogojne svo-

bodne izbire, ki se razpira posameznikom in 
posameznicam druge moderne. Neskončna 
radost svobode ter mnogoterost izbire 
prinašata s seboj tudi težo odgovornosti,
naše izbire postajajo ob odsotnosti neomaj-
nih pravil in življenjskih orientacij vse boj 
tvegane. Pomenijo negotovo lebdenje, hojo 
brez stabilnih tal, nenehno iskanje pravil,
smernic in kažipotov. 

vobode in družbene odprtosti za
izbiro nikakor ne gre lahkomiselno
identifi cirati zgolj z razprtjem plu-

ralizma življenjskih možnosti, temveč
velja opozoriti na »stare pasti nove indi-
vidualizacije« (Rener 2000:97). Tanja Rener
opozarja, da bi nemara lahko govorili tudi
o »epistemološki samoprevari« visoke 
moderne, kjer življenjske možnosti ljudi 
vendarle ostajajo visoko strukturirane 
in kolektivno določene. Tisto, kar velja
izpostaviti kot problem je, da te življenjske 
možnosti in priložnosti tudi mladi pre-
pogosto dojemajo individualno in nanje 
iščejo rešitve na zasebne in izolirane 
načine, skozi zavest o osebni odgovornosti
za morebitne neuspehe in spodrsljaje.

ružbeni trendi individualizacije in 
refl eksivnosti stopnjujejo odgovor-
nost, ki jo morajo mladi prevzeti 

ob samostojni izbiri ustreznih življenjskih
strategij in načrtovanju lastne prihodnosti. 
Ob dezintegraciji obstoječih družbenih
form, odsotnosti stabilnih referenčnih
območji, ki so nekoč zagotavljali pred-
vidljive prehode, so mladi nedvomno 
proizvajalci novih, često tudi tveganih in 
negotovih konceptov bivanja. Individuali-
zirani koncepti in življenjske drže so
ne dvomno bolj tvegani, njihovi uporab-
niki pa bolj izpostavljeni in ranljivi.

ed enega najbolj tveganih 
življenjskih prehodov bi ne dvo-
mno lahko uvrstili prav tranzicijo 

iz šolskih klopi v sistem zaposlitve. Ugo-
tavljali smo, da je ta tranzicija vse manj
družbeno regulirana, kontrolirana, li nearna, 
temveč postaja epizodna, sinhronična, 
reversibilna, tvegana in negotova. Naše 
ugotovitve o deregulaciji te tranzicije

seveda niso poziv k vnašanju institucio-
nal ne kontrole v tvegane življenjske pre-
hode in situacije, marveč zgolj opozorilo, 
da so posameznice in posamezniki v 
omenjenih življenjskih situacijah izpostav-
ljeni večji socialni ranljivosti. Posebej
ranljivi so mladi, ki nimajo ustrezne izo-
brazbe in so zatorej nekonkurenčni na že
tako zasičenem trgu dela. Tudi raziskave
slo venske mladine (Mladina 93, 95, 98)
so pokazale, da najvišje na lestvici strahov 
med mladimi kotirajo prav strah pred
brezposelnostjo ter neuspehom v šoli in 
življenju nasploh. (Ule idr. 2000).

atančno proučena teoretska
izhodišča ter njihova empirična
preverljivost so bila zadosten

razlog, da smo v Centru za socialno
delo Ljubljana Šiška leta 2003 pričeli z
izvajanjem eksperimentalnega programa 
»Pomoč mladostnikom in mladostnicam,
vključenim v program 5000«. Ideja se je
porodila v sodelovanju z Zavodom za
zaposlovanje Območna služba Ljubljana,
ki že nekaj let izvaja »Program 5000«, s
katerim omogoča brezposelnim osebam
vključitev v izobraževanje po javno veljav-
nih programih.

okviru Preventivne enote Šiška,
mladim s področja Šiške, Medvod 
in Vodic, poleg nedvomno 

pomembne učne pomoči ter spremljanja 
pri izobraževanju ponujamo številne spros-
titvene dejavnosti in ustvarjalne delavnice
z namenom kakovostnega preživljanja 
prostega časa. Posebej pomembno se nam 
zdi ustvarjanje subjektov zaupanja, opore
in solidarnosti ter nudenje pomoči za kon-
struktivno reševanje osebnih stisk in težav.
V kolikor so mladi danes premalo slišani  in 
razrešujejo globalne sistemske kontradik-
cije na zasebne ter izolirane načine, se kot 
nadvse pomembna naloga pokaže lajšanje 
konfl iktnih in stresnih situacij pri premago-
vanju izzivov vsakdanjega življenja.

osedanje izkušnje so ponudile
vrsto različnih odzivov na ponu-
jene aktivnosti programa. Po 

eni strani so mladi našo pomoč sprejeli
kot spodbudo in motivacijo pri svojem
izobraževanju. Tisti, ki se spopadajo s
težjimi socialnimi pogoji, neurejenimi
družinskimi razmerami ter težavami v 
socialni integraciji, kot dodaten vir opore.
Učno uspešne mladostnike in  mladostniki
kot nov zagon, pohvalo ter samopotrditev.

Slednje so pokazale tudi raziskave slovenske mladine. Lahko bi govorili o »nesposobnosti« mladih za »širšo družbeno akcijo«, za glasne odzive na družbene zahteve, povezane s

storilnostnimi pritiski izobraževanja in zaposlitve. Povedano drugače in kot pravi M. Ule bolj zaostreno, je rešitev v postavitvi problemov mladih v širši družbeni kontekst ter njihova

predstavitev kot splošnih problemov družbe, pri čemer morajo mladi sami poskrbeti, da »postanejo problem« (Ule 2000:84).
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Po drugi stani pa smo se, ob množični 
uveljavitvi individualizirane etike vsakda-
njega življenja, pri uvodnih predstavitvah 
programa srečali tudi s skeptično držo 
mladostnic in mladostnikov. Vključevanje 
v program so nekateri mladostniki prej 
kot dodatno oporo videli kot tiho institu-
cionalno kontrolo. Počasi, a zato nič manj 
vztrajno, smo si prizadevali za razkrivanje 
in odpravo »dejavnikov skepticizma«.

kozi vzpostavitev korektnega odnosa
in veliko mero odprtosti za želje ter
pričakovanja naših uporabnikov smo si 

sčasoma vendarle pridobili veliko za upanja. 
Mladostnice in mladostniki povedo, da se
jim zdi pomembno imeti nekoga, s katerim 
se lahko pogovorijo o uspehih in težavah, 
ki jih doživljajo v procesu izobraževanja kot 
tudi nasploh v vsakdanjem življenju. Priza-
devamo si za destigmatizacijo ponudbe 
pomoči socialnega dela in za ustvarjanje
prostora sodelovanja, zastopništva ter 
zagovorništva. Glas mladih se mora slišati,
treba ga je resno jemati in upoštevati. Pred-
vsem si želimo, da bi skupaj z mladimi in 
njihovo socialno mrežo kot virom pomoči 
dvignili samopodobo in samospoštovanje
naših uporabnikov. Odkrivanje, mobili-
zacija ter aktivizacija socialne mreže je lahko 
ključnega pomena pri reševanju njihovih
stisk in težav, vir varovalnih ter podpornih 
mehanizmov in izvor moči obvladovanja
lastnega življenja.

eliko naših uporabnikov je bilo 
neuspešnih v procesu rednega 
izobraževanja ali pa se za nadal-

jevanje izobraževanja na srednješolski
ravni, iz takih ali drugačnih razlogov,
sploh niso odločali. Ob odkrivanju deja-
vnikov odklonilnega odnosa do nadaljn-
jega izobraževanja in motivacijskih vzgibih 
ponovnega vključevanja v izobraževanje 
ter načinih premagovanja porajajočih se 
ovir si prizadevamo opozoriti na psiho-
socialno ranljivost te populacije. M. Ule
(2000:49) opozarja, da je prav brezposel-
nost mladih eden poglavitnih vzrokov 
za njihovo socialno ranljivost in lahko 
povzroča dolgotrajne psihične posledice 
ter poškodbe na samopodobi mladega 
človeka. Kot nezaposleni in brez ustrezne
izobrazbe se v družbi, ki je zgrajena na 
vrednotah zaposlitve, kaj hitro lahko 
znajdejo na obrobju, postanejo stigma-
tizirana in marginalizirana populacija. 

oglavitni cilj novo nastajajočega 
programa je torej prav odkrivanje 
in preprečevanje neugodnih psiho-

socialnih posledic brezposelnosti pri 

mladostnicah in mladostnikih, kot tudi
poskus vnosa dodatne socialne opore 
v tvegane življenjske tranzicije. Končna 
evalvacija eksperimentalnega programa, 
katere zaključke bomo predstavili jeseni,
bo vključevala tudi kvalitativno analizo 
strukturiranih intervjujev opravljenih z 
mladostnicami in mladostniki.
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red kratkim sem dobil v roke tekst 
avtorjev W. Goltza in R. D. Hirscha, 
katerih vsebina me je takoj navdušila. 

Pišeta o humorju in pomenu le-tega na 
počutje in zdravje starejših in bolnih ljudi. 
Odločil sem se, da kratek povzetek posredu-
jem bralcem Odseva z namenom, da bi ideja 
porodila željo po podobnih ponudbah tudi v 
naših ustanovah.

umor in smeh večina ljudi občuti
kot nekaj prijetnega in pozitivnega, 
mnogi si želijo več humorja v 

svojem življenju. Toda zdi se, da je humor 
pogosto nezdružljiv prav s težkimi ali
obremenjujočimi situacijami. Pojavijo se 
različna vprašanja:

� Kako se je možno smejati kljub bolezni?
� Ali to ni nespoštljivo, pripeljati klovna med

stare ljudi?
� Ali v negovalnem oddelku nimajo drugih 

skrbi, kaj res nimajo pomembnejšega dela?

. Goltz omenja lastne izkušnje in 
teoretično ukvarjanje s to temo,
ki so ga prepričale o pozitivnem 

učinku različnih humornih intervencij.
Vendarle pa se mu zdi nujno vedno znova
razmišljati o teh in podobnih vprašanjih ter se
zavedati, da imajo lahko osebje, svojci pa tudi 
bolnice in bolniki ter stanovalke in stanovalci
take pomisleke glede “klovnske vizite”.

poštovanje dostojanstva, individual-
nosti in poznavanje posebne življenjske
situacije nekega človeka so pogoji za 

delo na socialnem področju. Ta načela so 
neodvisna od tega, v kakšnem kontekstu
in vlogi se s tem človekom srečujemo in so 
tudi neodvisna od starosti. Seveda to velja
zlasti za bolnišničnega klovna, četudi sme biti
klovn predrznejši, neposrednejši, naivnejši in 
nespretnejši. Ni nespoštljivo pojaviti se kot 

klovn pred neko osebo. Nespoštljivo bi bilo,
če ne bi zaznali in spoštovali trenutnih potreb
tega človeka.

lovni v domovih ali negovalnih bol ni-
š ni cah se osredotočajo na pozitivne in
vesele plati v človeku s predpostavko,

da ima vsaka oseba v sebi nekaj humornega, 
vendar pa dostop do tega ni vedno možen. To
je povsem v smislu “iznajditelja” bolnišničnega
klovna, Patcha Adamsa (1977), ki v ZDA 
zaradi svojih izkušenj kot bolnik ni le študiral
medicine, temveč je kot klovn tudi začel
vnašati v bolnišnični vsakdan več humorja
in smeha. Srečanje s klovnom bolnice/ka oz.
stanovalke/ca spodbudi, da znova odkrijejo
zanje prijetne plati vsakdanjega življenja. To 
je toliko pomembnejše, kolikor bolj strah,
bolečina in bolezen prekrivajo vesela doživetja
in kolikor bolj se osebe čutijo prizadete zaradi 
svoje situacije.

ak individualno prilagojen način
delo van ja narekuje, da delo klovna v 
domovih ali negovalnih bolnišnicah niso

veliki nastopi, temveč intenzivni stiki z majh-
nim krogom ljudi ali s posameznim človekom.
Zato le redko igrajo naštudirana odrska dela
pred večjim avditorijem, temveč pripravljajo
“klovnske obiske” tako, da gredo od sobe do 
sobe. Pred stanovalke in stanovalce priha-
jajo kot nenavadni zdravniki ali negovalke z
izmišljenimi imeni z rdečim nosom in belimi,
pogosto zelo svojsko oblikovanimi haljami.

e sama pojava teh dveh fi gur (delajo
v timu, večinoma ženska in moški)
mnoge spravi v smeh. Znanstvena

razlaga za to reakcijo opisuje humor kot 
reakcijo na inkongruentnost (neskladnost),
torej na sovpadanje dejstev, ki se ne ujemajo 
- v tem primeru resnosti zdravnikov z očitno
naivnostjo klovna v eni pojavi. Morda smo že
kdaj opazili klovnovske vidike situacij, kjer se
ljudje obupno trudijo, da bi bili resni!
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umor kot reakcija na nepriča kovano 
je nadaljnji poskus znanosti, da
defi nira humor. Ta reakcija post-

ane vidna pri mnogih šalah, ki ustvarjajo
presenečenje z nepričakovanim preo-
bratom ali konstrukcijo konteksta. Tudi
čarovniški triki z učinkom presenečenja
izzovejo humorne reakcije, četudi dejstva, 
da človeka prežagajo na pol, da se pojavi
tiger ali pa da izgine kip svobode, sama po 
sebi še nimajo nič opraviti s humorjem.

ajbolj razširjeni poskusi razla-
ganja humorja govorijo o spo-
sobnosti oz. daru človeka, da

se z vedro mirnostjo sooča s težavami 
in nezgodami vsakdana, ter o ravnovesju
štirih telesnih sokov, umores, ki določajo 
temperament in značaj (sluz, kri, črn in 
rumen žolč).

azlične defi nicije humorja pojasnju-
jejo, kaj delo klovna v domovih 
ali negovalnih bolnišnicah lahko 

povzroči v ustanovah. Njegov cilj ni, da
bi se vsi gromko krohotali ali se od smeha
tolkli po kolenih, temveč želi izkoristiti
zdravilne učinke humornih doživetij,
tako kot jih opisuje tudi Norman Cousins
(1977). Cousins poroča o samoozdravitvi
težke bolezni s pomočjo intenzivnega 
konzumiranja humornih doživetij.
Avtorja so pogosto napačno razumeli:
njegovo stanje se ni izboljšalo zato, ker bi 
se ure dolgo smejal predse, temveč zaradi 
pozitivnega vzdušja, ki je bilo ustvarjeno
s pomočjo fi lmov, šal, misli ali srečanj z
njemu dragimi ljudmi.

a individualnem področju 
humor in smeh vplivata na
zdravje s fi zičnimi učinki (spod-

budi se dihanje, krepi se imunski sistem,
zniža se krvni tlak, mišice se sprostijo)
in s psihičnimi učinki (humor pomaga 
pri di sociaciji in preinterpretiranju 
težkih situacij, sprošča perfekcionizem,
zmanjšuje strah, občutek bolečine in stres,
spodbuja ustvarjalnost in odpira nove
možnosti lotevanja problemov). V inter-
akciji z drugimi ljudmi humor olajšuje
navezovanje stikov, izboljša komunikacijo,
manjša statusne razlike in ima dober
vpliv na vzdušje med ljudmi. Humorja
ne imenujejo zaman “socialno mazivo”.

Humor torej bistveno vpliva na mnogo 
dejavnikov, ki ljudem lahko pomagajo, 
da se bolje spopadajo z obremenitvami 
(Goltz, 2002).

ozitivnega učinka humorja danes
ne cenijo in izkoriščajo le v negi
starostnikov in bolnikov ter v 

medicini, temveč tudi v psihoterapiji in 
ekonomiji. Nastajanje smejalnih klubov 
in skupin za humor, pojav svetovalcev 
za humor in učiteljev smeha ter rastoča
ponudba humornih testov in učnih pro-
gramov (Hirsch, 2001) so očitni poskusi,
da se začne močneje izkoriščati ta do sedaj 
prezrt potencial.

nogo pomembnejša kot “pred-
pisovanje” humorja s pomočjo 
tako imenovanih strokovnjakov 

za humor ali v določenem časovnem
okviru, je integracija humorja v vsa-
kodnevno življenje ustanov. Pogoj za to je 
poznavanje pozitivnih učinkov humorja, 
zlasti v obremenjujočih situacijah, ter zave-
danje, da smejoči sodelavci in sodelavke ne 
le da so manj ogroženi zaradi izgorevanja, 
temveč predvsem prispevajo k pozitivnemu 
vzdušju na oddelku. Opremljeni s takim 

znanjem se klovni v domovih ali negov-
alnih bolnišnicah podajajo na pot iskanja 
humornih deležev drugih oseb.

lovni v domovih ali negovalnih 
bolnišnicah združenja CliniClown-
Austria so kot prvo združenje v 

Evropi uveljavili idejo “Smeh kot tera-
pija” in so bili udeleženi pri ustanovitvi
združenj bolnišničnih klovnov Belgije,
Nizozemske in Moskve. Že kmalu se je
ponudba otroških bolnišnic razširila na 
oddelke za odrasle, zdaj pa obsega tudi
negovalne domove, geriatrične centre in 
en geriatrični dnevni center. Klovni se
vseskozi izobražujejo in poleg igralskih 
sposobnosti je pogoj za delo tudi visoka
socialna kompetenca.

otrditev dela klovna v domovih 
ali negovalnih bolnišnicah se ne 
kaže v  ploskanju, temveč v tem,

da stanovalke in stanovalci oddelkov,
namesto da hodijo po oddelkih za
dementne, radovedno opazujejo klovne
in v pričakovanju klovnske vizite za vsak 
obisk pripravijo šale. Potrditev dobimo 
v občudujočih očeh in trzajočih kotičkih
ustnic.

bčutenje humornih doživetij je
neodvisno od vsakokratnega 
stadija življenja, nanj pa v veliki

meri vplivata aktualna življenjska situacija
in srečevanja z drugimi ljudmi. Humor ni
čudežno zdravilo, je pa pomemben vir, 
da se z obremenitvami lažje spopadamo.
Zlasti ker se odrasli smejejo manj pogosto 
in drugim stvarem kot otroci, srečanja s
klovni nudijo možnost, da (znova) odkri-
jemo terapevtski učinek in zdravilno moč
humorja.

“Kdor se zadnji smeje ..., je večino že 
zamudil!”

Goltz W. (2002) Humor und Burn-
out. Master Thesis, WU-Wien
Hirsch R.D. et al (2001) Heiterkeit 
und Humor im Alter, Schriftenreihe
der DGGPP, Bd.2, Chudeck-Druck,
Bornheim-Sechtem     

�

�



odsev

18



odsev

EDE je evropsko združenje direktoric in 
direktorjev domov za starejše v Evropi, 
v naši organizaciji je združenih 21 držav 
in 24 zvez. Smo torej krovna organizacija 
nacionalnih zvez v Evropi, ki si intenziv-
no prizadeva za profesionalizacijo poklica

direktorice in direktorja doma. Mislim, da
so razlike v Evropi še zelo velike kar zade-
va izobrazbo in poklicno usposobljenost 
ter kakovost v ustanovah, tako da je EDE 
tudi forum, kjer se lahko drug od drugega 
učimo in ugotovimo, kje so drugi dobri, 
kje se lahko kaj naučimo, da ne bi na novo 
izumljali kolesa.

To kar sem omenil, so motivi za članstvo. 
Zelo pomemben je po mojem mnenju 
tudi evropski certifi kat za direktorje 
domov; pomembno je, da smo našli 
skupni temeljni konsenz za kakovost 

izobraževanja in usposabljanja za di-
rektorice ter direktorje domov. Zanj si 
prizadeva vedno več kolegic in kolegov 
v Evropi, pridobijo ga lahko samo člani
EDE.

Vprašanje je zelo zanimivo z ozirom na
to, kakšne so naše možnosti vplivanja na
evropsko politiko, ki se zdaj oblikuje. Smo 
člani organizacije AGE, evropske orga-
nizacije, ki se zavzema za pravice starejših
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ljudi in ima sedež v Bruslju. Tam je članica 
naša predstavnica iz Francije, Angela Clu-
zel, ki me nadomešča. Intenzivno skrbi za
pravice starostnikov in čez nekaj časa bo 
tam oblikovana tudi delovna skupina za
dolgotrajno nego. V njej bom sodeloval 
tudi sam, ker menim, da je dolgotrajna 
nega eno od področij prihodnosti varstva 
starejših. Nadalje se želi EDE vključiti v 
tri velike evropske projekte. Razpisi so
bili že objavljeni. Eden izmed projektov 
obravnava temo mobilnost v starosti, kjer 
gre za izmenjavo starejših ljudi iz različnih 
evropskih držav. V drugega se bo vključila
tudi Slovenija. To je projekt inovativnega 
učenja v domovih za starejše v smislu uva-
janja EFQM oz. TQM in drugih smernic
kakovosti. Tretji projekt, pri katerem želi
sodelovati EDE, zadeva področje preven-
tive v domovih za starejše. Vse tri vloge
so že napisane in poslane, odgovore 
pričakujemo v naslednjih mesecih.

Sporočila, ki naj bi izšla iz teh kongresov,
so ugotoviti, kako bi direktorice in direk-
torji domov lahko delovali bolj profesion-
alno, kje so točke, kjer je treba takoj reagi-
rati in kje so potrebne takojšnje spremem-
be. To so tudi srednjeročni in dolgoročni 
cilji, ki jih moramo razviti na področju 
domskega varstva starejših. Tu želi biti
EDE nekakšen prostor za rojevanje idej,
kar se je na preteklih kongresih tudi doga-
jalo. Tokrat je bila tema močneje usmer-
jena v stanovalke in stanovalce ter njihove
državljanske pravice, tema, ki je del našega 
vsakdanjega dela, manj pa se je ukvarjala z 
našim delovnikom in možnostmi vplivan-
ja v pravem pomenu besede. Mislim, da je
to pomembna etična tema. Prejšnji kon-
gresi so se bolj osredotočali na funkcijo,
vlogo direktorice oz. direktorja doma in 
na možnosti interveniranja na politični
ravni, primernega reševanja ekonomskih 
vprašanj, pa tudi na možnosti razvijanja 
lastnega razumevanja poklica.

Osrednje sporočilo kongresa je, da je treba
v prihodnje še bolj okrepiti državljanske
pravice stanovalk in stanovalcev domov,
ustvariti še več možnosti za sodelovanje
starejših ljudi, tudi v smislu soodločanja
o negovalnih storitvah, glede na možnost 
reverzibilnosti. Vselitev v dom ne pomeni
konca državljanskih pravic, temveč je z
rehabilitacijo in podobnim morda zopet 

moramo vsestranski. Mislim, da za voden-
je domov za starejše potrebujemo ljudi s 
široko usmeritvijo, ki bodo imeli znanja iz
ekonomije in bodo dobro usposobljeni
za delo na socialnem področju. Menim,
da bo v prihodnje mnogo pomembnejša
interkulturna kompetenca. Evropa se
združuje, kar pomeni, da bo vedno več
kultur delalo in živelo pod eno streho,
ljudje morajo priznavati različnost. Zelo 
pomembno se mi zdi, da imajo vodilni 
delavci sposobnost empatije in veliko
navdušenje za svoje delo. Upraviteljev 
ne potrebujemo, pač pa vodilne delavce,
ki bodo pripravljeni tvegati, sprejemati 
odločitve in delo opravljati z navdušenjem.
Prepričan sem, da jih je mnogo takih tudi
med mlado generacijo, ki se usposabljajo 
za to nalogo ali so že usposobljeni; tudi
zato me manj skrbi za lastno starost, če bi 
moral kdaj živeti v domu za starejše.

Žal ne. Enotne ravni kakovosti še nismo
dosegli, razlike so še velike, zlasti v južni 
Evropi imamo še zelo veliko upraviteljev, 
direktoric in direktorjev domov, ki so
prišli iz uprave. Domove vodijo kot urad-
niki, manj pa jih je s pedagoško, ekonom-
sko ali socialno izobrazbo. Tudi v Nemčiji
imamo probleme na tem področju.
Zakon o domovih predpisuje določeno
kvalifi kacijo, toda sam sem opravil razis-
kavo o poklicni kvalifi kaciji direktoric in
direktorjev domov in našel sem vse od
mornarja do jedrskega fi zika. Mislim, da 

možna selitev nazaj v lastno stanovanje. 
Apeli, ki so jih referenti iz različnih držav 
naslovili na nas, so me deloma šokirali, 
kajti menim, da je delo na področju varst-
va starejših v zadnjih 20 letih doživelo 
izjemno pozitiven razvoj. Tudi to, kar sem
si na primer lahko ogledal v Sloveniji, je
name napravilo velik vtis. Očitno je Slo-
venija dlje od marsikatere države zahodne 
Evrope.  Mislim, da je kongres še enkrat 
pokazal na boleče točke. Želel je povedati,
da se moramo še bolj zavzemati za pravi-
ce, ne le v poklicnem vsakdanjem delu,
ampak tudi v političnem okolju.

Tudi politika je priznala, da je mogoče
voditi ustanove za varstvo starejših ljudi
samo profesionalno. Za to je potrebna 
ustrezna izobrazba. Direktorica ali direk-
tor doma ne more biti več kdorkoli; sem
med zagovorniki akademizacije, opraviti
imamo s socialnim storitvenim podjetjem 
s socialnim menedžmentom. V tej zvezi 
rad povem, da od domske matere in očeta 
prehajamo k socialnemu menedžerju. Me-
nim, da gredo zadeve v Evropi po tej poti.
Tudi javnost že priznava, da je vodenje
domov za starejše zahtevna naloga.

Opisali ste natančno to, kar smo. Biti 
je tak razpon prevelik, to kratkomalo ne 
gre. Potrebujemo minimum kakovosti, ki
je defi niran s smernicami EDE za vodenje
ustanove. Samo če bomo v javnosti dobili
drugačno mesto, bomo imeli v Evropi 
primerljive ravni usposabljanja.

Da, seveda. To je zelo pomemben aspekt.
Vesel sem, da Slovenija sodi med prve
dežele, ki so se odločile izobraževati na tej
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ravni, kajti mislim, da se kakovost vodenja 
odraža v kakovosti dela ustanove. Če je 
vodstvo ustanove dobro, bosta dobra 
tudi varstvo in nega v ustanovi, pa tudi
sodelavke in sodelavci se bodo dobro 
počutili in se razvijali.

Po poklicu sem pedagog s poudarkom na 
izobraževanju odraslih, specializiral sem
se za področje gerontologije.
Moje težišče na zahodnosaški 
visoki šoli je študijska usmeritev 
menedžment nege in v okviru 
tega področje menedžmenta
ter tehnik načrtovanja. To
vključuje celotno področje 
kadrovskega vodenja. Trenutno
se veliko ukvarjam z mediacijo,
s profesionalnim reševanjem
konfl iktov, ki jih je na področju 
dela s starejšimi vedno več.
Pomemben del mojega dela je
povezovanje znanosti s prakso.
Zavestno sem se odločil samo
za polovično profesuro, ker 
sem želel ostati v praksi. 
Potrebujem sodelavke in 
sodelavce, v praksi se učim, po
drugi strani pa znanost lahko 
prispeva k razvoju prakse.

Imamo svoj izobraževalni 
inštitut, kjer se usposabljajo direktorice in 
direktorji domov po smernicah EDE. Naše
izobraževanje obsega 800 ur in šele po tem 
udeleženci prejmejo certifi kat v skladu s
smernicami EDE. Merila smo postavili
zelo visoko. Poleg tega veliko sodelujem na 
internih izobraževanjih po vsej Evropi in
to za vodstva kot tudi za sodelavke v negi
in gospodinjstvu, ko gre na primer za teme
kot so dostojanstvo, delo z biografi jo ali za 
gerontopsihiatrične vidike v dnevni negi.
Mislim, da moramo odstraniti pregrade 
med poklicnimi skupinami. Kakovostno
delo je možno samo, če vsi sodelujemo, 
če delamo interdisciplinarno. Nega se

lahko veliko nauči od gospodinjstva in 
obratno. Tudi čistilka se lahko kaj nauči 
od negovalke. Pri izboljševanju kakovosti 
si moramo prizadevati, da bodo delavci 
posameznih poklicev med seboj sodelovali 
in ne delovali drug proti drugemu.

kar pomeni, da vsi dobijo enako. Ampak v 
Evropi moramo napraviti korak naprej. V 
svojih predavanjih se v določenem smislu 
rad zgledujem po hotelskih kategorijah ali
restavracijah, ki imajo zvezdice; za zelo do-
bre storitve pet, za enostavne eno zvezdico. 

Menim, da je v Evropi dovolj 
ljudi, ki bi bili zadovoljni tudi
z eno ali dvema zvezdicama,
tako iz fi nančnih kot osebnih
razlogov. Zdi se mi pomemb-
no, da domovi ne postanejo 
hoteli. Dopustovati v hotelu 
je nekaj lepega, ampak lasten
dom je drugo. Tu sta v ospred-
ju prijeten ambient in dobra 
klima. V tem smislu sta lahko 
enostavna zgradba in prepro-
sta oprema pomembnejši
kot enoposteljna soba ali
sodobno opremljena tro- oz. 
štiriposteljna soba. Prepričan 
sem, da moramo sprejeti
različnost ljudi in jim dovoliti, 
da lahko tudi v starosti živijo 
skladno s svojo biografi jo. To 
pomeni široko ponudbo social-
nih storitev, tudi za domove.
Želel bi, da se na domove 
ne gleda kot na zadnji člen v 
oskrbni verigi, temveč da se
izkoristijo možnosti, ki jih ima 
neka ustanova. Bolj se moramo 
ukvarjati z rehabili tacijo in 
možnostjo začasnega bivanja. 
Tako se lahko po zaključeni
rehabilitaciji ljudje vrnejo v 
svoje stanovanje, kar pomeni,

da mora država tudi v tem času denimo
sofi nancirati najemnino ali druge, s tem
povezane storitve. To so socialnopolitični 
izzivi, katere Evropa zmore in mora rešiti,
kajti denar v proračunih obstaja; gre za 
vprašanje razporejanja.

Začel bom s tem, kaj ga bo okrepilo. Če 
vodstva ustanov za varstvo starejših ne
bi vedno samo tožila in se pritoževala,
temveč bi se aktivno vključevala v doga-
janje, v politične procese (tu ne mislim le 

Nisem med tistimi, ki vidijo samo črno. 
Mislim, da tudi ne bi smeli govoriti o 
problematiki starejših, temveč o letnikih
iz petdesetih in šetsdesetih let, med katere 
sodim tudi sam. Ugotoviti moramo, kako 
primerno upo rabiti vire znotraj evropskih
proračunov za področja socialnega dela, 
zlasti za delo s starejšimi. Ne smemo
razmišljati sektorsko, temveč moramo v 
Evropi izboljšati življenjske pogoje tako za 
otroke, ki so naša prihodnost, kot tudi za 
starejše ljudi, ki so v družbo že veliko prispe-
vali. Zdi se mi potrebno, da postane pale ta 
ponudbe v Evropi širša, kot jo imamo 
sedaj. Ta hip opažam enotno “konfekcijo”,
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delovanje v sklopu političnih strank), se
organizirala v poklicnih združenjih, v na-
cionalnih denimo in dala jasno vedeti, kaj
pričakujemo in zahtevamo od prihodnos-
ti, kar pa ne pomeni samo več osebja in
denarja. Povedati moramo, kaj lahko po-

cionalizirali, se mi zdijo napačne. Mislim, 
da bi morali govoriti o tem, kaj nekdo 
individualno potrebuje, ne pa o določeni 
starosti. Za devetdesetletnika je morda še 
smiselno, če mu damo srčni spodbujeval-
nik, lahko pa je petinsedemdesetletniku
nesmiselno presaditi srce. Vedno je treba 
presojati individualno, katere storitve naj 
plačamo kot družba solidarnosti.

Ta odločitev je bila sprejeta z velikim 
veseljem, kar je pogojeno s pozitivnimi 
stiki, ki jih ima EDE in jaz osebno s 
Slovenijo. Le-ta je inovativna, razvijajoča 
se dežela pristopnica in prepričani smo, 
da bo ta kongres pomenil izziv, obenem 
pa možnost krepitve Slovenije v okviru 
Evropske skupnosti. Slovenija je bogata 

s kulturo, veliko lahko ponudi kot pokra-
jina in tudi s kulinaričnimi dobrotami, ki 
sem jih že imel priliko okusiti. Z izborom 
Ljubljane, kot organizatorke Evropskega
kongresa EDE leta 2005 smo izrazili 
prepričanje, da Slovenija zmore orga-
nizirati in oblikovati evropski kongres
na visoki ravni, morda bolj profesionalno 
kot smo to doživeli v preteklosti v drugih 
državah.      

nudimo in kaj je treba spremeniti. To po-
meni, da se moramo obnašati proaktivno 
in ne vedno le reaktivno. Problematično v 
našem vedenju je, da vedno znova samo 
reagiramo, čakamo na primer na zakone 
in se zganemo šele takrat, ko je prepozno.
Na te procese bi morali pravočasno 
vplivali. Tu je še velik potencial, ki zahteva
predvsem več poguma pri vodilnih v 
domovih. Delovati v skladu z geslom,
‘če gre moji ustanovi dobro, je to dovolj’,
ne zadošča. Postati moramo močni, se
solidarizirati, ne samo v besedah, ampak 
moramo solidarnost tudi udejanjati. V 
vzhodnoevropskih deželah sem  pogosto 
doživel čudovite primere solidarnosti. Za-
hodnoevropske dežele se lahko marsikaj 
naučijo od njih. V tem smislu je potrebna 
močnejša politizacija dela.

In kaj ga bo oviralo? Oviral ga bo eko-
nomski razvoj. V Evropi imamo struk-
turni problem brezposelnosti in to se bo
še leta nadaljevalo. Mislim, da bo prišlo
do mnogo večje udeležbe državljanov v 
stroških za zdravstveno in socialno os-
krbo. Tako bomo dobili dvorazredni, če
ne celo trorazredni sistem zdravstvene
in socialne oskrbe. To se mi zdi etično
problematično, saj bi vsak moral dobiti
potrebne storitve, neodvisno od njegovih 
ekonomskih virov. Tendence, ki obstajajo
v Angliji in so že dosegle Nemčijo, vsaj v 
razpravah, da bi zdravstvene storitve ra-
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četrtek, 16. 10. 2003 smo stanovalci
in zaposleni v Domu upokojencev 
Kranj pripravili slovesnost ob 30.

rojstnem dnevu našega zavoda.

abilu na praznovanje so se prijazno 
odzvali Davor Domikuš, državni pod-
sekretar na MDDSZ, župan Mestne

občine Kranj Mohor Bogataj in župan 
Občine Naklo Ivan Štular, podžupan MO 
Kranj Štefan Kadoič, predsednik Upravnega 
odbora Skupnosti socialnih zavodov Slo-
venije Boris Koprivnikar, predsednik Zveze
društev upokojencev RS Vinko Gobec,
predstavniki domov za starejše ljudi in drugi 
prijatelji naše ustanove.

biskovalci so si lahko ogledali
razstavo klekljanih čipk naše
stanovalke Frančiške Krek. Na

krajši modni reviji so nam članice Društva
upokojencev Kranj, oblečene v oblačila
tekstilnih hiš iz Gorenjske, pokazale, kaj
narekujejo modne smernice za starejšo
generacijo. Štiri dijakinje kranjske gim-
nazije – skupina PRIMA VISTA – so nam 
zaigrale na frulice. Slovesnost je še pose-
bej zaznamoval nastop pevke zabavne
glasbe Natalije Verboten, ki je s svojimi 
večno lepimi in živahnimi melodijami
očarala prav vse poslušalce.

o smo se z govorom direktorja 
Martina Habjana sprehodili po 30-
letni zgodovini naše ustanove, smo 

lahko ugotovili, da se je Dom upokojencev 
Kranj razvil v sodobno institucijo namen-
jeno varstvu in oskrbi starejših ljudi.

e v daljnjem letu 1969 prejšnjega 
stoletja so v Centru za socialno delo 
Kranj v program, ki je služil kot 

idejna podlaga za gradnjo doma, zapisali:
� “Dom za stare naj bo integralni del 

okolja v katerem stoji.
� Obdrži naj videz in občutek pravega 

stanovanjskega okolja, v katerem se bo 
vsak stanovalec počutil domače.

� Kuhinjske kapacitete naj bi bile večje, 
da bi se v domu mogli hraniti tudi drugi 
starejši ljudje (dietna kuhinja).

� Predvideva se razvoz kosil na domove.
� Začasno varstvo v domu v času letnih

dopustov in dnevno varstvo.
� Predvideva se organizacija službe za nego 

in pomoč na domu starejšim ljudem.
� Dom naj bi sčasoma dobil značaj lokal-

nega centra družabnega življenja, pred-
vsem upokojencev in starejših ljudi, ki bi 
prihajali v te prostore (klubski prostor), 
itd …

anes naš dom ponuja starejšim
občanom Mestne občine Kranj, 
Občin Naklo, Šenčur in Cerklje 

poleg osnovne dejavnosti nastanitve in 
oskrbe tudi:
� pomoč na domu (cel dan, vse dni v 

tednu),
� dostavo kosil na dom (vse dni v tednu),
� dnevno varstvo,
� začasno varstvo (od enega tedna do treh 

mesecev) in
� varovani oddelek za stanovalce, ki

potrebujejo posebno skrb.

temi oblikami dajemo starejšim ob ča-
nom možnost izbire tako, da Dom 
upokojencev ni edina možna rešitev.

elimo si še urediti večnamenski
prostor za srečevanje upokojen-
cev, prostore za svetovalno službo

po zakonskih zahtevah (priprave okolja,
družine in posameznika na starost) in 
dietno kuhinjo za starejše iz bližnje okolice.

elimo si tudi sodelovanja in pomoči 
občin ter našega ministrstva pri 
pridobivanju novih kapacitet na

več dislociranih enotah (20-30 postelj na 
enoto) v Kranju in okolici, ki bi bodočim 
stanovalcem omogočale bivanje v nepos-
redni bližini njihovega doma.

a dvig kakovosti bivanja v Domu
upokojencev Kranj bi radi razširili 
delovno- in fi zioterapijo ter zgradili

kapelo za opravljanje verskih obredov.

svojem govoru je direktor še
poudaril, da smo sposobni uresničiti
takšno vizijo, saj našo ustanovo

odlikuje strokovna in uigrana ekipa, ki je
motivirana in pripravljena na nove izzive. 
Z združitvijo teh vrednot in fi nančnih 
vložkov države ter občine lahko dobimo 
nove prostore, ki bodo v veselje in zado-
voljstvo bodočih uporabnikov naših 
storitev. Premalokrat namreč pomislimo,
kje in kako bomo živeli, ko bomo starejši,
kdo bo za nas skrbel, ko bomo potrebni 
pomoči. O tem moramo razmišljati že
danes.
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eptembra leta 2005 bo v Ljubljani
potekal 9. kongres Evropskega zdru-
ženja direktorjev domov za starejše,

ki ga EDE (European Association for 
Directors of  Residential Care Homes 
for the Elderly) organizira vsaki dve leti. 
Odločitev je bila dokončno sprejeta pred 
letošnjim kongresom septembra v Parizu, 
kjer je bila strokovni javnosti tudi že pred-
stavljena osnovna ideja kongresa, lokacija
in ključni organizacij ski pristopi. Kongres 
bo potekal od 22. do 24. septembra 2005 
v Cankarjevem domu, za organizacijo pa 
so poleg Kongresnega centra Cankarjev 
dom odgovorni predstavniki Nizozemske, 
Nemčije in Slovenije v združenju EDE.

rganizacija bienalnega kongresa je
za EDE eden najpomembnejših
projektov, saj je edini dogodek, kjer

se lahko srečajo člani organizacije – direktorji
domov. Prvi kongres je EDE organizirala 
leta 1989 v Berlinu in zato je simbolično 
načrtovan 10. kongres leta 2007 v istem
mestu. Od berlinskega kongresa se je vsako 
leto povečevalo število udeležencev vse do 
kongresa leta 1999 na Dunaju, ki je bil do
sedaj najbolj uspešen kongres EDE. Mesta,
ki so gostila ostale kongrese, so bila: Copen-
hagen (1991), Maastricht (1993), London 
(1995) in Interlaken (1997). Slednjega v Švici
se je prvič udeležila slovenska delegacija,
kjer je predala uradno vlogo za članstvo 
slovenskega združenja z vso potrebno doku-
mentacijo. Na prvem naslednjem upravnem
odboru EDE-ja je bilo članstvo našega 
združenja uradno potrjeno. Kongresa v 
Benetkah (2001) in v Parizu (2003), tako po 
številu udeležencev kot po aktualnosti tem,
nista dosegla uspeha dunajskega kongresa.
Za naslednje kongrese išče EDE drugačne
pristope k organizaciji in jasneje opredeljuje
kriterije za vsebinsko oblikovanje.

loveniji je novi predsednik EDE prof.
dr. Wilfried Schlütter, ki je bil na 
obisku v Sloveniji kmalu po beneškem 

kongresu, ponudil možnost organizacije
kongresa leta 2005. O ponudbi smo pričeli
resno razmišljati znotraj Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije, katere del je tudi Združenje
direktorjev socialnih zavodov Slovenije.
Čeprav je ponujena možnost vabljiva, ker
predstavlja za državo organizatorico čast in
priznanje njenemu delu, smo resno pretehtali 
tudi odgovornosti. Že od samega začetka

pogovorov o morebitnem slovenskem EDE 
kongresu smo bili enakega mnenja, da mora 
biti drugačen kot beneški in bolje načrtovan 
kot pariški kongres, za katerega so v tem 
obdobju potekale priprave. Po vrsti razgovo-
rov znotraj naše organizacije in s funkcionarji
evropskega združenja smo pripravili predlog, 
ki ga je potrdila naša skupščina in je bil tak 
tudi posredovan izvršnemu odboru EDE.

predlogu smo postavili nekaj novih
izhodišč za organizacijo kongresa in 
tudi drugače porazdelili odgo vornosti 

za pripravo kongresa med krovno in lokalno 
organizacijo. Slo vensko združenje direktor-
jev je najmanj številčno od vseh dosedanjih
organizatorjev kongresa, zato udeležba 
članov iz države gostiteljice v našem primeru
ne more igrati pomembne vloge pri številu
udeležencev. Prav tako nismo bili priprav-
ljeni sami prevzeti fi nančnih rizikov, ki so pri 
tako zahtevni organizaciji zelo veliki. Zaradi 
izkušenj zadnjih kongresov in organizacijskih 
možnosti naše Skupnosti smo ocenili, da je 
nujno angažirati profesionalno organizacijo 
za pripravo takih dogodkov.

prila letos smo na srečanju v Hradec 
Karlove na Češkem predstavili kandi-
daturo za organizacijo EDE kongresa 

pod pogoji, da glavnino fi nančnega tveganja 
prevzame EDE in ne lokalna organizacija, da 
EDE prevzame tudi obveznost za oblikovanje
tem in zagotovitev kakovostnih predavateljev,
da angažiramo profesionalno organizacijo 
za pripravo kongresa, k soorganizaciji pa 
pova bimo tudi večja združenja znotraj EDE, 
s čimer bi lažje zagotovili visoko udeležbo.

Načelno sta pripravljenost za sodelovanje
izrazila predstavnika največjega nemškega in 
nizozemskega združenja, nekaj tednov kasneje
pa sta oba tudi potrdila sodelovanje na podlagi 
sklepov njihovih organizacij. Oblikovan je bil
organizacijski odbor, v katerem sta dva pred-
stavnika nizozemskega združenja, predsednika
nemškega in slovenskega združenja, zakladnik 
EDE iz Švice, predsednik EDE in predstavnik 
izbrane organizacije za pripravo kongresa. 
Sestali smo se prvič na Nizozemskem, kjer
smo oblikovali izhodiščni program in fi nančni
okvir, drugič pa v Ljubljani letos avgusta, kjer
smo si ogledali Cankarjev dom kot lokacijo
kongresa, določili datume in vodilne teme ter
pregledali ponudbe za pripravo kongresa.

redstavitev EDE kongresa Ljubljana 
2005 je bila v Parizu dobro sprejeta.
Dobili smo potrditev, da je Slovenija kot 

kongresna destinacija zelo zanimiva pa tudi,
da smo Slovenci v strokovnih krogih poznani 
kot dobri organizatorji. Pri oblikovanju tem
smo se držali načela, da mora biti v središče
postavljen direktor z vsemi problemi, s kate-
rimi se sooča pri svojem delu, izogibali pa 
smo se splošnim demografskim in socialnim 
temam. Tudi to izhodišče se je izkazalo
kot pravilno. Zaradi visokih pričakovanj in 
zahtevnih nalog smo si določili cilj organizi-
rati najboljši EDE-jev kongres doslej. 

a izbor tem, ki bodo predstavljene na 
kongresu, smo oblikovali nekaj kriteri-
jev, s pomočjo katerih želimo zagoto-

viti aktualnost tem in ohraniti usmeritev 
kongresa. Prednost bodo imele teme, ki:
� bodo osredotočene na probleme, s kateri-
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mi se soočajo direktorji (management) in
ne splošna problematika s področja dela s 
starejšimi;

� se bodo ukvarjale s problemi, pri kate rih 
realno lahko s svojimi aktivnostmi direk-
torji dosežejo spremembe;

� bodo aktualne za čim širši krog direktor-
jev upoštevaje različne državne ureditve,
zavarovalniške sisteme, lastništvo, ve-
likost in stanovalce domov;

� bodo poleg strokovnih problemov in
predlaganih rešitev osvetlile tudi ekonom-
sko plat problema ter ponudile konkretne 
načine za doseganje sprememb in navedle
primere dobre prakse;

� ki bodo ponudile primerjavo različnih 
evropskih praks.

irektor se pri svojem delu srečuje z 
različnimi področji, o katerih mora 
imeti vsaj osnovna znanja, da se bo 

lahko kakovostno odločal. Za dobro vodenje
ustanove nikakor ni dovolj, če je direktor
strokovnjak samo za eno področje. Zato 
smo oblikovali štiri glavne tematske sklope:
� vloga direktorja pri strokovnem razvoju 

doma (mehanizmi stalnega strokovnega 
razvoja, odgovornost za dolgoročni razvoj
v različnih oblikah domov, us klajevanje 
stališč različnih strokovnih področij, stro-
kovnih zahtev in sistemskih omejitev ter 
ekonomskih možnosti);

� nove možnosti organizacije dela (uporaba 
različnih možnosti zaposlovanja, formi-
ranje učinkovitih delovnih skupin, pred-
nosti in slabosti povezovanja z drugimi or-
ganizacijami, outsorcing, projektno delo,
soočanje s togimi pravili, ki jih določa
država in zunanji plačniki storitev);

� soočanje z naraščajočimi fi nančnimi
omejitvami (načini racionalizacije ob
ohranjanju kvalitete in obsega storitev, 
obvladovanje stroškov, možnosti za fi -
nanciranje razvojnih projektov, iskanje
alternativnih fi nančnih virov, ekonom-
ska realnost poslovanja domov v prihod-
nosti ob hitro spreminjajoči demografski 
strukturi, novih načinih plačila storitev,
konkurenčnosti);

� direktor doma kot sooblikovalec socialne
politike na lokalnem in državnem nivoju 
(razumevanje zakonitosti sprejemanja 
političnih odločitev, načini vplivanja nanje, 
možnosti vpliva nacionalnih in evropske-
ga združenja direktorjev, prepoznavanje 
in uporaba političnih interesov, pomen 
aktivnega vključevanja v politična doga-
janja za delovanje posameznega doma).

ri temah je treba predvsem v plenar-
nem delu poudariti soodvisnost stroke, 
organizacije, ekonomije in politike ter 

načinov, kako s premišljenimi in us klajenimi 
spremembami na vseh področjih lahko 

dosežemo trajen napredek. Obvladovanje 
posameznega področja ni dovolj; temeljna
naloga direktorja je vzpodbujanje stro-
kovnega razvoja, iskanje učinkovitejših
organizacijskih oblik, iskanje možnosti za 
racionalizacije in nove fi nančne vire ter ob 
vsem tem vplivati na lokalno in širšo poli-
tiko za zagotovitev boljših pogojev dela.

ri oblikovanju vsebine kongresa
smo opredelili zgolj vodilne teme. 
Dokončna vsebina bo odvisna 

predvsem od želja pasivnih in aktivnih 
udeležencev, ki jih bomo v prvem priprav-
ljalnem letu vprašali po njihovih problemih 

in predlogih. Tako bomo dosegli aktualnost 
tem in sooblikovanje kongresa potencialnih 
udeležencev ter tako večje zanimanje za 
udeležbo.

ri organizaciji kongresa želimo večje
sodelovanje udeležencev, kot je bilo to v 
navadi do sedaj. Vodilne teme in kriteriji

za izbiro zagotavljajo, da bo kongres tematsko 
smiselna in zaokrožena celota, konkretni 
predlogi bodočih udeležencev pa lahko zago-
tovijo uporab nost predstavljenih tem.

ri spremljevalnem programu kongresa
želimo, poleg obveznih banketnih 
srečanj, udeležencem ponuditi pred-

vsem spoznavanje Slovenije in slovenskih
domov. Žal se pogosto vračamo iz podobnih 
prireditev v tujini ne da bi uspeli videti, kako
izgledajo domovi v tej državi. Kakovost dela
v slovenskih domovih je tako visoka, da jih 
lahko brez sramu pokažemo tudi strokovni 
javnosti. Seveda se ne moramo meriti z 
infrastrukturnimi in fi nančnimi pogoji, ki jih 
imajo predvsem domovi na severu Evrope, 
pomembno pa je, da se kolegom predstavimo 
z našimi konkretnimi dosežki v naših pogojih 
dela. Tako bomo lahko navezali pristne stike, 
udeleženci kongresa pa si bodo zagotovo bolje 
zapomnili Slovenijo po dobrih domovih, kot 
bi si jo zgolj po njihovem opisovanju.

o kongresa je še slabi dve leti, pri-
prave so v polnem zagonu. Vabim 
kolege/ice direktorje/ice, vodstvene

in strokovne delavce v domovih ter širšo 
strokovno javnost, da s svojimi predlogi 
sooblikujete dogodek tako, da bo prispeval 
k razvoju našega področja dela in dostojno 
predstavil slovensko delo in deželo.
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začetku septembra je skupina vodst-
venih delavcev socialno varstvenih
ustanov iz Slovenije obiskala v okviru

FIRIS-ovih strokovnih ekskurzij Irsko s
ciljem, da se seznani z njihovim sistemom
socialnega varstva in programi, namen-
jenimi varstvu, oskrbi in negi starostnikov. 
Iz zelo bogatega programa bom predstavila
nekaj zanimivih podatkov in utrinkov.

se usluge Ministrstva za zdravje na 
Irskem, ki so namenjene starejšim
ljudem, se razvijajo vzporedno s 

principi, ki jih je poudarila Nacionalna 
strategija zdravja »Kakovost in nepris-
transkost« in »Desetletni plan dejavnosti
in uslug starejšim osebam«.

ladna politika je osredotočena na
stalno zviševanje občinske podpore 
in večanje osnovnih zdravstvenih in 

socialnih uslug z namenom, da bi lahko
starejše osebe čim dlje ostale na svojih 
domovih in živele kakovostno.

ržava spodbuja različne oblike
izven- in polinstitucionalega 
varst va starejših oseb. Tako ima

vsak starostnik pravico do šestih tednov 
brezplačnega bivanja v zavodu (kratko-
trajna namestitev), kar fi nancira država.

Prav tako je bivanje v dnevnih centrih za 
uporabnike praktično brezplačno. Plačajo 
namreč samo kosilo po zelo ugodni ceni. 
Vse ostalo fi nancira regija oz. država.

rski sistem zdravstvenega in socialnega
varstva je mešanica javne in privatne 
iniciative. Na Irskem je preko 2400

splošnih zdravnikov in več kot 1700
bolnišničnih specialistov. Sredstva, ki jih 
potroši Ministrstvo za zdravje in otroke,
znašajo 9,2 milijarde evrov. 

rska je upravno deljena na štiri regije:
severovzhodno, severozahodno, jugo-
vzhodno in jugozahodno. Mi smo 

obiskali severovzhodno z mestom Dublin 

in Celbridge in jugovzhodno z mesti 
Carlow, Thomastown in Waterford. 

everovzhodna regija z glavnim
mestom Irske Dublinom šteje
486.000 prebivalcev. Iz popisa 

prebivalstva razberemo, da je 43.616
ljudi starih nad 65 let in več, kar je 10 %
celotne populacije. Ocenjen porast ljudi,
starih nad 65 let, do leta 2011 je kar 40
%, starejših od 70 let pa 8 %. Ministrstvo 
namenja v tej regiji za programe social-
nega varstva preko 500 milijonov evrov. 

tabeli je razvidno, katere podporne
občinske dejavnosti severovzhodne 
regije so bile realizirane v letu 2002
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Dublinu smo obiskali tri ustanove, 
kjer imajo poleg podpornih 
občinskih programov tudi institucio-

nalno in dnevno oskrbo za starejše osebe.
Te ustanove so: St. Clare’s, Seanchara in 
Clarehaven.

� zgradba iz 18. stoletja nudi oskrbo v 21. 
stoletju,

� ima 61 postelj s stalno oskrbo, dve
postelji za daljši oddih, srednja stopnja 
odvisnosti,

� od leta 1970 dalje je St Clare’s služila kot 
stalni center za oskrbo starejših oseb,

� dnevno oskrbo nudi pet dni v tednu
– do novembra 2003 bo zgrajen nov 
center za dnevno oskrbo,

� referenčne poti so preko geriatra sve-
tovalca,

� izzivi za prihodnje: nuditi stanovanjsko
oskrbo za starejše ljudi v zgradbi, ki
ni bila namensko zgrajena za razvoj 
večdisciplinarne skupinske pomoči os-
krbe starejših ljudi.

� je namensko zgrajena občinska enota,
odprta leta 1999,

� nudi stalno oskrbo 50-tim starejšim ose-
bam; 30 postelj za splošno oskrbo starejših, 
10 postelj za starostno psihiatrično os-
krbo in 10 postelj za oddih,

� srednja do visoka stopnja odvisnosti,
� referenčne poti so preko geriatra,
� več vrst timske dnevne pomoči,
� skrb za tedensko pet dnevno celo-

dnevno oskrbo (en dan je posvečen
starejšim ljudem z demenco),

� izzivi za prihodnje: doseči večdisci  p li-
narni timski pristop k oskrbi starejših
ljudi.

� je zgrajen proti koncu 1950-tih let kot 
center za socialno varstvo,

� ima 39 postelj, nudi stanovanje in os-
krbo za šibke starejše osebe,

� naraščajoča kompleksnost potrebe in 
odvisnosti,

� referenčne poti vodijo preko svetoval-
nih geriatrov,

� trenutne zadeve: povečevanje odvis-
nosti od pomoči, slediti vedno večjim
potrebam starejših stanovalcev v okviru 
omenjene strukture.

azen ustanov za starostnike smo 
v severnovzhodni regiji obiskali 
še ustanovo za duševno prizadete 

otroke in odrasle osebe St. John of  god
Kildare service v Celbridgu. Ustanovo
upravlja red Sv. Johna. Začetki delovanja 
segajo v leto 1950, ko so pričeli z insti-
tucionalno skrbjo za duševno bolne. 
Danes skrbi ustanova za institucionalno
in dnevno oskrbo populacije s posebnimi 
potrebami od vrtca do pozne starosti.
Polovica uporabnikov je starejših od 40 
let. Institucionalno varstvo s poudarkom 
na povezavi z okoljem upošteva predvsem
naslednje temeljne vrednote: spoštovanje,
pravico, vživljanje, odločnost in gos-
toljubnost, ki je povezana s krščanskim 
redom Sv. Johna.

institucionalno varstvo je vključenih
173 oseb, v devetih hišicah imajo 
tudi stanovanjske skupnosti, kjer

živi 36 stanovalcev.

aposleni so: splošne medicinske 
sestre, medicinske sestre s special-
izacijo psihiatrije in za področje

duševne prizadetosti, socialni delavci z
diplomo, negovalci brez posebnih znanj 
ter študentje iz različnih področij. V 
ustanovi je tudi organizacija dnevnega
centra za osebe s posebnimi potrebami 
in mobilna pomoč tej populaciji na domu. 
Večina posebne populacije je do 5. leta sta-
rosti v klasičnih vrtcih – zavodih, ki imajo 
zaposlene dodatne strokovne delavce.

d 5. do 18. leta so otroci vključeni 
v šolo s prilagojenim programom, 
od 18. do 25. leta pa poteka orga-

niziran trening usposabljanja izven zavoda. 
Strokovni delavec je zadolžen, da išče za 
določeno populacijo delo izven zavoda in
skrbi za zakonitost pogodbe o zaposlitvi.
Stanovalci so zaposleni v različnih orga-
nizacijah in delajo različna dela strežbe, 
pomoč v kuhinji, vrtnariji, industriji ter imajo 
različen delovni čas glede na njihove sposob-
nosti; popoldan se vračajo v ustanovo.

ugovzhodna regija šteje 391.046 oseb. 
Jugovzhodni zdravstveni sektor skrbi 
za skoraj 2 milijona individualnih 

kontaktov s splošno populacijo v sklopu
raznih storitev, vključno z zdravstveno
oskrbo, uslugami v bolnišnici in izven nje,



odsev

28

obiski bolnih otrok, plačila za socialno
varstveno oskrbo ter občinske zdravst-
veno socialne obiske. Vodi eno regijsko 
bolnišnico, pet splošnih, šest okrajnih,
pet psihiatričnih bolnišnic in 10 domov 
za starejše. V regiji je tudi pet večjih zdrav-
stvenih centrov in večje število manjših
dnevnih centrov za starejše.

jugovzhodni regiji smo obiskali
Dnevni center, center za rehabilit-
acijo in negovalni dom v Thomas-

townu, Dom “posvečenega srca” (Sacred
Heart) za varstvo, oskrbo in nego starejših 
oseb v Carlowu ter Negovalni dom St.
Patrick’s v Waterfordu.

homastown je manjše mesto s 
približno 15.000 prebivalci. Pa vendar 
ima dom, ki ponuja za potrebe kraja 

tri programe znotraj ustanove in enega 
izven za izvajanje pomoči na domu. 
Dnevni center sprejme do 35 upora-
bnikov, ki so porazdeljeni prek tedna. 
Dnevno je v centru do 20 oseb. Razpored 
koriščenja dnevnega centra naredi dom 
skupaj z uporabniki skladno z njihovimi 
potrebami. 

rugi program v okviru doma 
v Thomastownu je geriatrična
rehabilitacija s kapaciteto do 

20 oseb. Tudi ta program je namenjen 
uporabnikom Thomastowna in delno 
okolice. Bivanje v oddelku za geriatrično

rehabilitacijo je časovno omejeno do 
največ osem tednov. V tem času naj bi 
dosegla oseba tolikšno stopnjo samosto-
jnosti, da se lahko ponovno vrne na svoj 
dom. Neposredni prestop iz rehabilitacije
v negovalni oddelek znotraj doma ni 
možen. V vsakem primeru mora iti oseba
vsaj za krajši čas domov; v primeru nujne
potrebe jo naknadno sprejmejo v dom
na negovalni oddelek, ki je njihov tretji
program, kamor nameščajo osebe z večjo
potrebo po stalni negi.

okviru Negovalnega doma St.
Patrick’s pa je geriatrična bolnišnica
St. Patric s 122 posteljami, ki od 

leta 1957 dalje deluje kot specializirana 
ustanova za ortopedijo, oftalmologijo,
medicino, kirurgijo in nudi usluge
zunanjim bolnikom. Paciente spremljajo 
z nameni stalnega in paliativnega zdrav-
ljenja, rehabilitacije, počitka in rekonva-
lescence. V bolnišnici so trije oddelki s 
stalnimi posteljami, 36 mest je fl eksibilnih
in namenjenih rehabilitaciji in počitku.
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Nagovor direktorice CSD Piran ob
odprtju novih poslovnih prostorov v Lu-
ciji, dne 17. oktobra 2003 ob 13 uri.

Spoštovane gospe in gospodje!

V čast in ponos mi je, da vas vse, ki ste se 
danes zbrali v našem kraju, da bi skupaj z 
nami praznovali, prisrčno pozdravim in 
zaželim prijetno počutje. Posebej toplo 
pozdravljam ministra za delo, družino in 
socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega, 
državno sekretarko Alenko Kovšca, in 
županjo občine Piran gospo Vojko Štular. 
Prisrčen pozdrav tudi državni svetnici, ki 
zastopa področje socialnega varstva gospe 
Mariji Perković, direktoricam in direktorjem, 
predstavnikom drugih državnih ustanov ter 
vsem ostalim vabljenim gostom.
Od leta 1978, ko se je Center za socialno 
delo Piran odcepil od Obalnega centra za 
socialno delo s sedežem v Piranu, smo se 
selili trikrat. Sprva smo poslovali v treh 
majhnih, vlažnih pisarnah, brez urejenih 
sanitarij, brez sejne sobe in prostora za 
arhiv. V majhnem hodniku, ki smo mu 
rekli čakalnica, je bilo le toliko prostora, da 
smo postavili par stolov, iz pisarn pa so se 
lahko slišali vsi razgovori. Leta 1980 smo se 
preselili v stari, bivši pomorski dijaški dom. 
Delavke centra smo bile navdušene, saj 
smo pridobile več velikih pisarn, tako da je 
vsaka imela svojo. Prostora je bilo dovolj, 
vendar so bili že ob vselitvi v zelo slabem 
stanju. Za uporabnike so bili izredno težko 
dostopni; do nas je bilo treba prehoditi na-

nam je pokazala priložnost za boljše in 
funkcionalnejše prostore. Leta 1993 smo 
se preselili v pisarne podjetja Mercator 
Degro v Župančičevo ulico v Piranu. 
Z manjšo adaptacijo smo jih preuredili 
tako, da je vsaka strokovna delavka dobila 
svojo pisarno, ni pa bilo prostora za arhiv 
in sejno sobo. Sanitarij za uporabnike ni 
bilo, za težje gibljive osebe smo ostali še 
vedno nedostopni. Leta so hitro minevala, 
dejavnost centra se je širila in razvijala. 

program izvaja 11 oz. 10 delavk, ker sta 
dve delavki zaposleni s polovičnim de-
lovnim časom. Občinski program izvaja 7 
delavcev. Od leta 2002 izvajamo program 
Dnevnega centra za pomoč na domu 
»Školjka« v Piranu, katerega  ustanoviteljica 
in fi nancerka je občina Piran. Poleg tega 
v CSD izvajamo še štiri preventivne pro-
grame, in sicer: tri skupine za samopomoč 
starim, skupina za samopomoč osebam 
s težavami v duševnem zdravju, skupina 
otrok s težavami v odraščanju in skupina 
za samopomoč po izgubi partnerja. Za 
uporabnike smo odprti, uradne ure imamo 
dvakrat tedensko v popoldanskem času, za 
pirančane pa še dodatno enkrat mesečno v 
prostorih Dnevnega centra v Piranu.

Delavke in delavci CSD se trudimo biti 
do uporabnikov dostopni, prepoznavni, 
prijazni, korektni in strokovni. Naša 
opažanja v zadnjem obdobju kažejo, da 
vse več ljudi išče pomoč na CSD in so 
pripravljeni sodelovati, kar nas razveselju-
je; čeprav se s tem obseg in zahtevnost 
dela povečujeta, to pomeni, da se odpori 
do CSD kot ustanove z javnimi poo-
blastili zmanjšujejo. Prepričani smo, da 
z občutljivostjo do sočloveka, znanjem, 
strokovnostjo in izkušnjami pomagamo 
uporabnikom razreševati stiske in težave. 
Menimo, da izpolnjujemo od države 
zaupano odgovorno strokovno delo in 
obsežna javna pooblastila. 

Rada bi se zahvalila vsem, ki so ka-
korkoli prispevali k pridobitvi novih ozi-
roma drugih poslovnih prostorov, vsem 
nastopajočim na tej prireditvi, ki so se 
odpovedali honorarju in vsem sponzor-
jem, ki so nam omogočili, da današnji do-
godek proslavimo tudi po zaključeni urad-
ni slovesnosti. Največja zahvala gre vsem 
sodelavkam, ki so s svojimi nesebičnimi 
osebnimi prispevki, veliko dobre volje in 
ustvarjanju pozitivne klime v kolektivu 
prispevale k ureditvi prostorov, v katerih 
se, upam, naši uporabniki dobro počutijo. 

Naj bo današnji dogodek vzpodbuda za 
naše nadaljnje uspešno delo.

tanko 100 nerodnih, lesenih stopnic. Ne-
malokrat smo poleg dela na terenu oziroma 
na domu uporabnika svoje delo opravljale 
pod stopniščem, saj starejše, invalidne, 
bolne in težko gibljive osebe niso zmogle 
priti do pisarn. Po dobrih desetih letih se 

Dobivali smo nove, pomembne naloge, in-
tenzivno smo razvijali občinske programe, 
razvili smo storitev pomoč na domu in za-
poslili štiri nove delavke, katerim na centru 
nismo mogli zagotoviti pisarne, zato so vsa 
ta leta gostovale v pisarni Zdravstvenega 
doma v Piranu. 

Prvo vlogo za pridobitev novih oziroma 
drugih primernih prostorov smo posre-
dovali MDDSZ že leta 1993. Po dolgem 
desetletju nam je MDDSZ v letu 2002 
“prižgalo zeleno luč” in smo po dveh 
neuspelih javnih razpisih za najem po-
slovnih prostorov po naključju prišli do 
sedanje rešitve. Prostori obsegajo skupaj 
285 m2, pohištvo smo z reverzom prevzeli 
od Davčnega urada. Glede na to, da tako 
prostori kot pohištvo niso novi in prilago-
jeni našim potrebam, bo treba narediti 
nekaj manjših izboljšav. Zaradi z norma-
tivi omejene kvadrature nam še vedno ni 
uspelo dobiti sejne sobe in arhiva, vendar 
smo te potrebe rešili z razmeroma velikimi 
pisarnami.

V Centru za socialno delo Piran je zapo-
slenih 18 delavk in delavcev. Republiški 
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 letošnjem letu, 25. septembra, smo 
se v Mengšu srečali voditelji in člani 
skupin starih ljudi za samopomoč 

iz vse Slovenije ter številni gostje na 
slavnostni prireditvi v počastitev visokega 
jubileja ustanovitve prve skupine starih 
ljudi za samopomoč in združenja kot 
ne vladne organizacije.

o govorimo o začetku programa Sku-
pine starih ljudi za samopomoč ne 
moremo mimo  5. marca 1987 in mag. 

Toneta Kladnika, ko je skupaj s kolegico 
Roberto Zerbo ustanovil prvo domsko sku-
pino v izolskem domu upokojencev.

ačetek delovanja prve skupine v zunan-
jem okolju sega v november 1989 v 
Ilirski Bistrici. Skupino je ustanovila 

takrat socialna delavka Centra za socialno 
delo v Ilirski Bistrici, Mimica Primc.

  praksi se je hitro pokazalo in 
potrdilo, da skupina naključno izbra-
nih starih ljudi že po nekaj mesecih 

(do enega leta) rednega srečevanja preraste 
v prijateljsko sredino, ki spodbuja med 
člani skupine solidarnost in samopomoč. 

rvi odzivi na izvajanje  programa so 
bili navdušujoči. V obdobju dveh let 
so bile ustanovljene prve skupine 

tudi v drugih okoljih Slovenije. S Pri-
morske so se začele širiti na Notranjsko, 
Gorenjsko, Štajersko, Pomurje in tako so 
počasi nastajale lokalne mreže. V vsakem 
okolju so bili posamezni strokovni delavci, 
največ iz domov za stare ljudi in centrov 
za socialno delo, ki jih je pritegnil inova-
tiven pristop reševanja človeških stisk. 

astala je potreba po orga-
niziranosti in povezanosti na 
nacionalnem nivoju in enotnem 

načinu delovanja v programu v lokalnih 
mrežah, usposabljanju prostovoljcev vodi-
teljev in organizatorjev lokalnih mrež.

eta 1992 je nastalo Združenje za 
socialno gerontologijo in geron-
tagogiko Slovenije kot krovna orga-

nizacija programa Skupine starih ljudi za 
samopomoč. V desetih letih delovanja je 
preraslo v eno največjih nevladnih, nepri-
dobitnih organizacij, ki deluje v javnem 
interesu na področju socialnega varstva 
in zagotavlja socialno vključenost preko 
5000 starih ljudi, uporabnikov programa 
Skupine starih ljudi za samopomoč. 

� Program ima jasno začrtane cilje, ki 
se udejanjajo na lokalnem, regional-
nem in nacionalnem nivoju ter enoten 
metodološki pristop. 

� V program se uporabniki vključujejo na 
osnovi svobodne izbire.

� Izvajanje programa temelji na prosto-
voljnem delu voditeljic in voditeljev 
skupin.

� Več kot 60 % naših voditeljev-prosto-
voljcev je strokovnih delavcev in sode-
lavcev v socialnem varstvu.

� Združenje organizira in izvaja program 
usposabljanja in izobraževanja prosto-
voljcev- voditeljev in lokalnih organiza-
torjev.

� V združenju smo pripravili program za 
izobraževanje voditeljic in voditeljev iz 
vrst  mlajših upokojenih oseb za kasnejšo 
vključitev v izvajanje programa. 

� Združenje organizira in izvaja program us-
posabljanja in izobraževanja prostovoljcev 
- voditeljev in lokalnih organizatorjev.

� Organiziramo in izvajamo supervizijsko 
in intervizijsko obliko dela s prostovoljci 
- voditelji ter zagotavljamo strokovno 
podporo izvajalcem programa na lokal-
nem nivoju.

� Promoviramo program in skrbimo za 
pretok informacij in strokovnih spoz-
nanj v okviru nacionalne mreže.

� Zagotavljamo vključenost programa v 
obdobje štiriletnega fi nanciranja iz jav-
nih sredstev.

� Izvajanje programa je transparentno, o 
njem vodimo dokumentacijo.

� Program ni konkurenca vladnemu 
sektorju, temveč dopolnjuje dejavnost 
javnih služb, vendar pa omogoča, da so 
ljudje manj odvisni od uradnih ustanov.

 nacionalni mreži je danes 472 skupin. 
Polovica jih deluje v domovih za 
starejše ljudi, polovica pa v domačem 

okolju. Skupine vodi 723 voditeljic in 
voditeljev.

omemben korak smo v združenju 
naredili v začetku leta 2000, ko smo 
pripravili lasten  program usposablja-

nja in izobraževanja voditeljev skupin, ki 
ga je potrdila Socialna zbornica Slovenije. 

 združenju smo že nekaj časa 
načrtovali svojo revijo, imenovali smo 
jo Prepletanja in je izšla že leta 2001. 

Revija je novejši program in je namenjena 
informiranju udeleženim v učenju in zabavi 
tako voditeljicam in voditeljem kakor tudi 
članom skupin ter širši javnosti. 

anes mnogi sprašujejo, kaj “poganja” 
ta program tolika leta. Med nami so 
še skupine, ustanovljene  pred 16, 

13 in 10 leti. 

 združenju zagotavljamo nekatere 
pomembne  pogoje za vzdrževanje 
do sedaj razvite mreže skupin, kakor 

tudi za nadaljnji razvoj programa v lokalnih 
mrežah:

a sodelovanje smo v združenju 
odprti, povezujemo se z vlad-
nim kot nevladnim sektorjem. 

Dosegljivi smo na sedežu PE v Mariboru, 
Gosposvetska cesta 27, telefon št: 02/
250-89-13/14.
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DC Tončke Hočevar (v nadaljevanju
center) je javni socialno varstveni
zavod z dolgoletno tradicijo. Raz-

vijal se je v skladu s potrebami, ki so 
jih izražali okolje, strokovnjaki, starši
in odrasle osebe z motnjo v duševnem 
razvoju. Center nudi na območju mesta
Ljubljana 224 mest za vključitev v dnevno
varstvo, ki vsebuje vodenje in zaposlitev 
pod posebnimi pogoji. Od teh jih 82
potrebuje celodnevno varstvo, ostali pri-
hajajo v delavnice vsak dan od doma.

ilj delovanja centra je izboljšanje
kakovosti življenja vključenih v 
vseh oblikah, in sicer v smislu nor-

malizacije, individualizacije in integracije.

Izhodišče za strokovno delo je vedno
uporabnik, ki deluje v določeni skupini,
skupnosti in potrebuje za izboljšanje
kakovosti življenja določeno storitev,
prilagojeno njegovim potrebam, željam
in predstavam.

judje z motnjo v duševnem razvoju 
potrebujejo vse življenje usposa-
bljanje in vodenje, oziroma sprem-

ljanje. V ta namen imamo v centru 
organizirano dnevno varstvo, ki ga izva-
jamo na štirih lokacijah. Delo in varstvo
poteka v vedrem, prijetnem delovnem
ozračju. Uporabniki izvajajo zaposlitve,

ki jih zmorejo, jih veselijo in se z njimi 
potrjujejo. Hkrati jim nudimo raznovrstne 
spremljevalne aktivnosti. Zaposlitvene 
aktivnosti nudimo na naslednjih področjih: 
montažna, kartonažna, tiskarska, šiviljska, 
tkalska, mizarska, kovinarska, pakirna in 
storitvena dela. Izdelujemo tudi unikatne
izdelke – glineni, tkalski, lesni izdelki, 
voščilnice, različne poslikave …

elodnevna – 24 urna oblika 
varstva je organizirana tako, da 
se uporabniki v skladu s svojimi 

potrebami, željami in sposobnostmi 
vključujejo v zavodsko obliko varstva v 
Šiški, v stanovanjsko skupino v Zeleni
jami in na Brajnikovi, v varovano 

stanovanje na Fužinah ter v institut druge
družine. Osnovne vrednote, ki so ob 
tem upoštevane, so pravica posameznika 
do zasebnosti, partnerstva, spoštovanja 
njegovega dostojanstva, edinstvenosti in 
neodvisnosti pri razmišljanju in odločanju 
o sebi, možnosti izbire ter upoštevanje
njihovih pravic. Namen celodnevne
obravnave je zagotavljanje zdravstvene,
pedagoške in socialne obravnave ter pri-
jetno preživljanje prostega časa. 

aših 35 let smo se odločili prazno-
vati delovno. DAN ODPRTIH 
VRAT smo pripravili v septem-

bru in predstavili večino naših dejavnosti.
Poleg prikaza dela pod posebnimi pogoji 
in predstavitev lastnih programov smo
obiskovalcem omogočili sodelovanje pri 
delu v delavnicah in preživljanju prostega 
časa v domu. Med najbolj pričakovanimi 
je bil minister za delo, družino in socialne
zadeve dr. Vlado Dimovski. Obiskovalci
iz Četrtne skupnosti, sosednje osnovne
šole, sorodnih ustanov iz Slovenije, starši,
naši stalni spremljevalci, strokovnjaki iz 
različnih ustanov so nas v velikem številu
prijetno presenetili in z obiskom izkazali 
svojo pozornost.
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om starejših občanov Črnomelj so
začeli graditi na pobudo občanov 
Črnomlja. Zgrajen je bil iz sred-

g p

stev samoprispevka občanov Črnomlja 
j g j j

in Skupnosti pokojninsko invalidskega 
zavoda. Je splošni socialno varstveni 
zavod in posluje po določilih Zakona o 
zavodih in Zakona o socialnem varstvu.

om je bil odprt 15. 2. 1988. Prvi 
stanovalci so bili sprejeti 1. marca 
istega leta.

om je javni zavod. Zastopa, vodi 
in predstavlja ga direktor zavoda 
Milan Krajnc.

apaciteta doma je bila ob odprtju
187 postelj, toda zaradi velikega
povpraševanja in stalnih potreb po 

tej obliki varstva dom danes razpolaga z 
205 posteljami.

skladu z aktom o ustanovitvi, kat-
erega je potrdila vlada RS, dom
opravlja naslednje dejavnosti:

� institucionalno varstvo starejših oseb,
� zdravstveno nego in rehabilitacijo,
� drugo osnovno zdravstveno in 

specialistično konziliarno dejavnost, 
skladno z naravo dejavnosti doma ter z
mrežo javne zdravstvene službe,

� pomoč posamezniku in družini na
domu,

� socialni servis.

zavodu tako izvajamo popolno 
oskrbo, zdravstveno varstvo, ki
vključuje zdravljenje, zdravstveno

nego in rehabilitacijo ter zagotavlja prim-
erne življenjske razmere tistim, ki zaradi 
starosti, telesne ali duševne prizadetosti,
zaradi drugih okoliščin ne morejo oz. ne
želijo živeti sami ali v družini.
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dom še dodatne storitve. Slednje  
zajemajo:

� sodelovanje z drugimi organizacijami,
društvi in posamezniki za izvajanje
določenih oblik pomoči starejšim lju-
dem zunaj doma, izvajanje prehrane in
zdravstvene nege ter drugih pomoči na
domu,

� prodaja izdelkov, ki so jih pri delovni
terapiji naredili stanovalci in delavci
doma, in

� opravljanje gostinskih storitev.

om starejših občanov je enovita
organizacija, ki se deli v naslednje 
enote:

� služba zdravstvene nege in oskrbe
(zdravstvena nega in oskrba, ambu-
lanta, fi zioterapija, delovna terapija),

� računovodsko fi nančna služba,
� enota prehrane in
� splošno tehnična služba.

domu je zaposlenih 80 delavcev,
med katerimi je najštevilčnejše
zdravstveno negovalno osebje.

oleg notranjih enot dom zagotavlja 
tudi dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji 
partnerji. Sem spadajo:

� služba za ohranjanje zdravja in varstva
pri delu,

� služba čiščenja in pranja,
� zdravljenje.

e več kot 200.000 najrazličnejših 
organizacij in podjetij na svetu 
ima danes svoje sisteme kakovosti,

usklajene z zahtevami družine standar-
dov ISO 9000. Tudi Slovenija se na tem
področju intenzivno prebuja; trenutno v 
urejenih sistemih kakovosti prevladujejo
podjetja s proizvodno dejavnostjo, v 
zadnjih letih pa je opaziti tudi veliko zani-
manje in vključevanje storitvenih podjetij.

razmerah konkurenčnosti na vseh
področjih je dobro in kakovostno 
delo edino in najboljše zagotovilo 

za obstoj in razvoj vsake dejavnosti. To 

velja tudi za domove starejših občanov, 
kljub temu, da smo domovi javni zavodi. 
Prav zaradi tega je potreba po zagotav-
ljanju in spremljanju kakovosti dela v 
domu toliko večja in predstavlja pomem-
ben družbeni izziv in zahtevo.

udi proces približevanja Slovenije
Evropski zvezi zahteva, da se misel-
nost in vrednostni sistem zaposlenih 

v javnih zavodih prilagodi zahtevam 
sodobne družbe.

e glede na to, da smo bili javni 
zavodi, predvsem pa domovi za 
starejše še pred kratkim edini, 

ki smo izvajali storitve institucionalnega 

varstva starejših, se danes že pojavlja 
konkurenčnost tudi na teh področjih in
je treba ustvariti novo notranjo kulturo
organizacije, ki bo v skladu s sodobnim 
pojmovanjem kakovosti postavila zado-
voljstvo uporabnikov med prioritetne 
cilje svojega delovanja. Eden izmed 
temeljnih smotrov organizacije in vseh 
zaposlenih je preobrazba, ki poteka tako 
funkcionalno kot strukturalno, usmeritev 
vseh zaposlenih k uporabniku oziroma 
njegovim potrebam in pričakovanjem.

otreba po uvajanju sistema kakovosti
v domu je priložnost, da se posto-
poma z majhnimi stroški in relativno

hitro prične dom reformirati, in sicer v 
svojem bistvu, to je pri posamezniku, 
saj se zavedamo, da sistem kakovosti ne
deluje in ni certifi ciran, če v njem ne sode-
lujejo vsi zaposleni.

tandard ISO 9001:2000 je zasno-
van na osnovi osmih načel vodenja 
kakovosti, ki jih upoštevamo tudi

v našem zavodu. Eno izmed njih in 
najpomembnejše za nas je:
Osredotočenost na odjemalce (stanovalce) 
Organizacija je odvisna od svojih 
odjemalcev, zato mora razumeti njihove
sedanje in prihodnje potrebe, izpolnjevati
njihove zahteve in si prizadevati za 
preseganje njihovih pričakovanj. Naš
glavni cilj je zadovoljen stanovalec, zato
izpolnjujemo njihove pravice, spremljamo
in razumemo njihove potrebe, obenem

pa zaznavamo njihove prihodnje
potrebe, interese, želje oz. zahteve ter
pričakovanja. Te cilje bomo dosegli s
preseganjem stanovalčevih zahtev, stalnim
in sistematičnim merjenjem njihovega
zadovoljstva ter izvajanjem ustreznih
preventivnih in korektivnih ukrepov.   

snova našega delovanja je torej
stanovalec, ki je najpomembnejši 
člen sistema institucionalnega

varstva starejših. Zagotovljena mu mora 
biti pravica do oskrbe, zdravstvene nege
in rehabilitacije, kar v našem domu
obravnavamo vsebinsko kot celoto, ne
glede na parcialne zakone, ki te pravice
opredeljujejo. Stanovalčeve temeljne
pravice so po pojmovanju Sveta Evrope
izenačene s socialnimi pravicami in pred-
stavljajo celoto, ki je najvišja vrednota v 
vseh 41 državah njihovih članicah. Zato
v domu starejšim osebam zagotavljamo
in jamčimo upoštevanje naslednjih vred-
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neodvisnost/samostojnost, ustreznost,
zasebnost in jih vzpodbujamo k sode-
lovanju pri odločitvah, ki se nanašajo na
življenjske razmere v domu.

ri izvajanju storitev v domu lahko
rečemo, da je kakovost tem večja, čim
manjši je razkorak med predpisanimi

(standardnimi) in dejanskim stanjem izva-
janja storitev. V domu zagotavljamo tudi
nadstandardne storitve. Trudimo se v čim 
večji meri izpolniti pričakovanja stanov-
alcev. Kakovostna storitev ali izdelek v 
domu pomeni izpolnitev pričakovanj 
naših stanovalcev (uporabnikov) in 
njihovo zadovoljstvo, kar je že postalo
temeljni kriterij za merjenje kakovosti.
Prihodnji in sedanji uporabniki naših 
storitev bodo prav gotovo zadovoljni,
če bodo na vsa vprašanja v zvezi s storit-
vami, ki jih lahko zagotavlja dom, dobili
hiter odgovor in bo storitev tudi prijazno 
in pravilno opravljena. Za storitve, ki
jih opravljamo v domu, je značilen tudi
neposreden stik med uporabnikom in 
zaposlenim; uporabnik zaznava kakovost 
storitve na podlagi končnega rezultata in 
poteka storitve. Ni vseeno, ali je uporab-
nik obveščen o vseh možnih storitvah, ki 
jih lahko dom kot ustanova opravlja, če
je sam postopek pridobivanja informacij
in izvajanja storitev voden na korekten in
prijazen način. Gre za splet kriterijev in 
ciljev v zvezi s kakovostjo, ki jih je težje
defi nirati kakor izmeriti.

omski red sicer zmanjšuje svobodo 
in kontrolo, ki jo imajo stanovalci
nad svojim življenjem in s tem

poveča stopnjo odvisnosti. Zato smo 
se odločili za merjenje in vrednotenje
počutja stanovalcev. Kakovost življenja
v domu smo opredelili kot stopnjo, do
katere se spodbuja osebna identiteta,
samostojnost in svobodna izbira. Model 
kakovosti življenja v domu opredeljujemo:
s posegi in ravnanjem zaposlenih, fi zičnim
okoljem, prehrano in s sodelovanjem z
lokalno skupnostjo. Kombinacija vseh
štirih elementov odraža stopnjo kakovosti
domskega življenja.

uvedbo sistema vodenja kakovosti
po standardu ISO 9001:2000 smo 
v domu izboljšali tudi procesni 

pristop dela. Želene rezultate dosegamo 
uspešneje, če aktivnosti in z njimi pove-
zane vire obvladujemo kot proces. To 
pomeni, da smo opredelili vse procese v 
zavodu, njihovo delovanje in medsebojno
povezanost. Vsak proces ima opredeljen-
ega nosilca (odgovornega) in sodelujoče v 
procesu.

proces varstva starejših vstopa
stanovalec, ki pričakuje hitrost 
opravljene storitve, njihovo 

pravilno izvajanje, hitro postrežbo in 
dobro hrano, prijetno okolje, prijaznost 
itd. Iz procesa izstopajo storitve, izdelki 
in tudi sami stanovalci. S stanovalci skle-
pamo dogovor o vrsti, obsegu, trajanju 
in načinu plačila storitev. Pri sklepanju 
dogovorov se prilagajamo zahtevam in 
željam uporabnikov.

ajvišje vodstvo v zavodu mora 
nenehno dokazovati zavezanost 
k razvoju in izvajanju sistema

vodenja kakovosti ter nenehnemu 
izboljševanju njegove učinkovitosti. To 
v našem zavodu delamo tako, da vsem 
zaposlenim sporočamo (redni sestanki)
kako pomembno je izpolnjevanje zahtev 
naših uporabnikov, kot tudi upoštevanje
zakonodaje. V Poslovniku vodenja kako-
vosti smo določili politiko kakovosti. V 
planu dela imamo redno določene tudi
cilje kakovosti. Redno izvajamo vodst-
vene preglede, katerih namen je pregled
realizacije ciljev na področju kakovosti 
v povezavi s planom dela. Ravno tako 
je vodstvo zadolženo, da zagotovi 
razpoložljivost virov.

si zaposleni so jedro organizacije, 
zato njihova polna vključenost 
omogoča, da se njihove sposob-

nosti kar najbolje uporabljajo v korist 
ustanove. V domu se zavedamo, da je 
človek-delavec osnova in pot do uspeha, 
vendar le, če bo strokovno usposobljen 

in motiviran za svoje delo. Zato v zavodu
tekoče spremljamo in načrtujemo razvoj 
vseh zaposlenih.

našem zavodu nenehno
izboljšujemo učinkovitost sistemov 
vodenja kakovosti z namenom

povečevanja zadovoljstva uporabnikov 
in drugih zainteresiranih. To dosežemo z 
uporabo politike in ciljev kakovosti, anal-
ize podatkov ... Nenehno izboljševanje je
nikoli zaključen proces, ki je sestavljen iz 
ponavljajočih se izboljšav, v katerih sta
združeni procesni pristop in Demingov 
krog izboljšav.

činkovite rešitve temeljijo na anal-
izi podatkov in informacij.

domu planiramo in izvajamo 
procese nadzorovanja, merjenja
in izboljševanja. Nadzorovanje v 

organizaciji izvajamo z notranjo presojo 
v zavodu. Kot eno izmed meritev nad-
zorujemo informacije o zaznavanju naših 
uporabnikov, ali smo izpolnili njihove
zahteve. V vsakem procesu, ki se nanaša 
na izvajanje storitev, je pomembno tudi
spremljanje zadovoljstva stanovalcev. V 
domu uporabljamo za ta namen anketne
liste. Vsi lastniki procesov so odgovorni
za zbiranje informacij o opravljenih sto-
ritvah. Informacije so dolžni posredovati
poslovni sekretarki, ki jih zabeleži v knjigo
pritožb odjemalcev. Razen pisnih infor-
macij stanovalca (obvestila o slabi kako-
vosti, reklamacije, opozorila …) koristijo 
tudi ustne informacije in ostala dosegljiva
sporočila (zvezek). Ustno lahko stanovalci 
»ugovarjajo« socialni delavki, vodji službe
zdravstvene nege in oskrbe, poslovni sek-
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zagotoviti obisk katere od navedenih
delavk. Informacije o pritožbah  posredu-
jejo tudi predstavniku vodstva za sistem
vodenja kakovosti, ki odloča o morebitnih
nadaljnjih ukrepih. 

tanovalci, njihovi svojci in ostali 
zainteresirani so seznanjeni s post-
opki v primeru določenih želja ali

ugovorov z zloženko »Varovanje pravic
stanovalcev Doma starejših občanov 
Črnomelj«, ki jo prejme vsak stanovalec
v domu.

a osnovi zbranih informacij
poslovna sekretarka dvakrat 
letno izdela skupno poročilo, iz 

katerega je razvidno splošno stanje zado-
voljstva stanovalcev in njihovih svojcev 
ter trend glede na predhodna obdobja.

oročilo je osnova za oblikovanje
ocene vodstva zavoda o doseganju 
ciljev politike kakovosti (zadovoljni

stanovalec).

ejavnost našega doma je usmerjena 
v izpolnjevanje dogovorjenih zahtev,
potreb in pričakovanj poslovnih 

partnerjev. Kulturo, ki jo razvijamo do
naših uporabnikov, prenašamo tudi na 
odnose s partnerji, katere spodbujamo k 
pozitivno usmerjeni kakovosti do nas.

akovost je stopnja, do katere
skup karakteristik, svojstvenih 
določenemu produktu, procesu ali 

sistemu, izpolnjuje zahteve kupca in osta-
lih zainteresiranih strani.

lavni razlogi, zakaj so se že 
mnoge organizacije in tudi naš 
zavod odločili za uvajanje sistema

kakovosti po ISO 9000 in nato naprej v 
model odličnosti, so:

� izpolnjevanje zahtev uporabnikov 
ali trga. Eden izmed glavnih ciljev je
zadovoljni uporabnik (ali: kupec je
kralj), ki zahteva, da v domu intenzivno
razmišljamo o dejavnikih, ki kakorkoli 
vplivajo na kakovost opravljanja naših
storitev. Spremenjen odnos do upora-
bnikov je le eden od elementov kako-
vosti, ki zahteva tudi ustrezno podporo, 
predvsem v kakovostno opravljeni
storitvi. S tem gradimo večje poslovno 
zaupanje in sodelovanje v partnerski
obliki delovanja;

� konkurenčna prednost pomeni urejen
sistem vodenja, ki je ciljno usmerjen 
k uporabniku v obvladovanju vseh faz 
procesa in usmerjenost v proces stalnih 
izboljšav;

� notranje izboljšave pomenijo veliko 
možnost racionalizacij storitev, pro-
cesov, poenotenje različnih dokumen-
tov;

� ugled in razpoznavnost organizacije v 
okolju;

� ob nastajajoči konkurenci in prim-
erjanju med domovi za starejše je to
pomembna značilnost, ki lahko zelo
veliko prinese k dobremu poslovanju 
zavoda;

� utrditev doseženih standardov dela po-
meni, da se regulirajo poteki procesov 
in da je  defi nirana odgovornost vseh
udeležencev.

vajanje sistema kakovosti po stan-
dardih serije 9000 nam ponuja
preverjen in učinkovit recept za 

doseganje ciljev.

poznali smo, da nam standard ISO 
9001:2000 ponuja močno orodje za 
nadaljnji razvoj kakovosti v našem

domu, zato smo lansko leto zaprosili
Slovenski inštitut za kakovost za pregled
delovanja doma v skladu s standardom. Po
temeljiti presoji inštituta smo tako postali 
tudi imetnik certifi kata Vodenja sistema
kakovosti po standardu ISO 9001:2000.
V domu se zavedamo, da s pridobljenim 
certifi katom naše delo ni zaključeno, kajti
le-ta nas zavezuje k nenehnim izboljšavam
oz. prilagajanju zahtevam okolja in upora-
bnikov. Nadgradnja certifi kata kakovosti
bo potekala v smeri TQM oziroma k cilju
doseganja poslovne odličnosti.
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“Barka poskuša z ustvarjanjem skupnosti, 
ki sprejemajo osebe z motnjo v duševnem 
razvoju, odgovoriti na stisko vseh, ki so 
prepogosto potisnjeni na rob družbe, in 
jim dati primerno mesto.”
(Listina Skupnosti l’Arche - Barka)

godovina Barke sega v leto 1964,
ko sta Jean Vanier in pater Thomas 
Philippe povabila Raphaela S. in 

Philippa S., ki sta živela v zavodu zaprtega 
tipa, v preprosto skupno življenje. V hiši 
v vasi Trosly-Breuil v Franciji so se jim 
kmalu pridružili novi člani skupnosti, 
ki so jo poimenovali po Noetovi barki 
- l’Arche.

kupnosti Barka so se hitro širile.
Trenutno jih je preko 150 po vseh
celinah.

arka je krščanska skupnost, ki
sprejema in spoštuje različnosti v 
verskih oz. nazorskih prepričanjih.

lovenska Barka, ki je del Medna-
rodne Skupnosti l’Arche, je bila 
ustanovljena v začetku leta 1997 v 

Zbiljah pri Medvodah. V okviru Društva
Barka jo je ustanovila skupina ljudi v 
tesnem sodelovanju z Jeanom Vanierom
in njegovimi sodelavci. Nakup in izgrad-
njo prve Barkine hiše so omogočili številni
posamezniki ter organizacije z darovi in s
prostovoljnim delom. Prav tako je bila
skupnost odvisna izključno od darov 
do oktobra 1998, ko je Društvo Barka
podpisalo koncesijsko pogodbo z Ministr-
stvom za delo, družino in socialne zadeve,
in sicer za storitev vodenja in varstva za 
šest odraslih oseb z motnjo v duševnem
razvoju. Leta 1999 smo na podlagi razpisa
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razširili dejavnost. Opravljamo storitev 
vodenja in varstva ter zaposlitve pod
posebnimi pogoji za šest oseb, ki živijo 
in delajo v Skupnosti ter za tri ljudi, ki 
dnevno prihajajo na delo v naše delavnice
- v varstveno delovni center.

“Vsak človek potrebuje primerno okolje, 
da se lahko uresniči v vseh svojih spo-
sobnostih in darovih. Vsakdo potrebuje 
povezanost z drugimi v okviru družine 
ali skupnosti, kjer lahko živi v zaupanju, 
varnosti in medsebojnem čustvenem 
odzivanju. Vsak človek potrebuje 
priznanje in sprejetost ter podporo v top-
lih in resničnih odnosih.”
(Listina Skupnosti l’Arche - Barka)

središču Skupnosti so osebe z 
motnjo v duševnem razvoju in
njihovi spremljevalci - večinoma

prostovoljci. Živimo preprosto skupno 
j p j

življenje podobno kot v družini. Vsak 
član skupnosti ima svojo sobo, ostali
prostori so skupni. Vsak po svojih močeh
prispeva, da je dom lep, čist in urejen. 
Gospodinjska opravila in odgovornosti
sprejemamo glede na zmožnosti in 
talen te, ki jih imamo kot posamezniki. 
Drug drugemu pomagamo od tam, ko 
česa ne zmoremo več sami.

eliko časa posvečamo pogovorom in 
druženju, saj je čas, ki si ga posvečamo,
zelo dragocen za učenje komunikacije,

za rast ter poglabljanje odnosov in nenazad-
nje za reševanje konfl iktov.

ščemo priložnosti za praznovanja 
in prav neverjetno je, koliko idej in 
energije ter veselja imamo za pripravo 

skupnostnih praznovanj.

“Skupnosti se zavzemajo za to, da svojim 
članom zagotovijo primerno izobrazbo, 
delo in terapevtske aktivnosti, ki osebam 
z motnjo v duševnem razvoju pomenijo 
vir dostojanstva, rasti in izpolnitve.”
(Listina Skupnosti l’Arche - Barka)

delavnici Skupnosti Barka je 
živahno. Delo se začenja vsak 
delavnik ob 8.30 in zaključi ob 

16.30 uri. Sleherni dan zaznamuje druga 
dejavnost. Ročno izdelujemo sveče, papir, 
voščilnice, keramiko, predmete iz lesa,
šivamo, rišemo. Imamo tudi kreativno 
gibalno - plesno dejavnost pod vod stvom 
plesalke, hodimo na izlete, pojemo, pla-
vamo, priložnostno obiskujemo razne 

prireditve ali pa jih organiziramo kar sami
(razstave, koncert s plesno točko, na kateri
nastopamo - enkrat letno ipd.).

“Skupnosti želijo vsakemu članu dati 
možnost razvoja v njegovem duhovnem 
življenju …”
(Listina Skupnosti l’Arche - Barka)

hiši Skupnosti Barka je kapela,
kjer se je možno udeležiti skupnih
molitev in obredov. To je primeren 

kraj tudi za osebno meditacijo ali za kratek 
umik iz vsakdanjega vrveža.

“Skupnosti so odprte do okolice in so del 
njenega življenja. Iščejo in gojijo vezi s 
sosedi in prijatelji.”
(Listina Skupnosti l’Arche - Barka)

adi rečemo, da je Barka hiša odprtih 
vrat. Imamo veliko obiskov, še
posebno v obdobjih pred večjimi

prazniki. Sosedje nas sprejemajo kot 
del soseske, velikokrat nas obdarijo na



odsev

38

različne načine. Sodelujemo s krajevnim
turističnim in kulturnim društvom.
Občina Medvode podpira našo dejav-
nost z letnim fi nančnim prispevkom,
po potrebi lahko uporabimo nekatere
občinske prostore (dvorano, mladinsko
sobo …).

edno gostujemo in predstavljamo
Skupnost v šolah, v župnijah in na
prireditvah, na katere nas povabijo 

različne organizacije.

“Skupnosti si prizadevajo svoje naloge 
izpolnjevati strokovno.”
(Listina Skupnosti l’Arche - Barka)

okviru koncesijske pogodbe so
zaposleni strokovni vodja, ki je 
hkrati tudi odgovorna oseba za

delavnice, delovni inštruktor in varuhinje
- negovalke za potrebe bivalne skupnosti.
V delovnem kolektivu sta tudi socialna
delavka in psihologinja, s katero imamo 
enkrat mesečno supervizijo. Tudi med
zunanjimi člani Skupnosti (prijatelji
Barke) imamo strokovnjake s področja 
socialnega varstva, na katere se lahko
obračamo za pomoč. Redno sodelujemo
s psihiatrično službo. Prostovoljcem, ki
praviloma niso strokovni delavci, nudimo
različna izobraževanja v okviru Medna-
rodne Skupnosti l’Arche. Poskušamo se
udeleževati tudi strokovnih izobraževanj 
v Sloveniji v skladu s fi nančnimi
možnostmi. Svoje izkušnje in znanja 
odprto delimo s sorodnimi ustanovami v 
Sloveniji. Smo člani Skupnosti organizacij
za usposabljanje Slovenije, aktivni opa-
zovalci v Skupnosti varstveno delovnih
centrov in kolektivni člani Socialne zbor-
nice Slovenije.

elo posameznikov in delovnih
timov redno tedensko evalviramo 
in načrtujemo. Poleg skupinske 

supervizije za celotni kolektiv enkrat 
mesečno, občasnih supervizij s sodelavci
mednarodne Skupnosti, spodbujamo 
delavce (tako prostovoljce kot zaposlene),

da se odločijo za individualno supervizijo
(spremljanje) zunaj Barke.

“Skupnost Barka je vznemirjena zaradi 
trpljenja oseb, ki zaradi svoje prizadetosti 
prestajajo krivice in zavrženost. Ta nemir 
mora spodbujati skupnosti Barka, da bi 
naredile čimveč za obrambo pravic oseb 
z motnjo v duševnem razvoju, da bi us-
tvarjale zanje primerna mesta in pozivale 
družbo, da bi postala pravičnejša in  bolj 
spoštljiva do teh oseb…

Barka želi biti v našem razdeljenem 
svetu znamenje upanja. Te skupnosti, ki 
temeljijo na povezanosti oseb na različnih 
intelektualnih stopnjah, z različno social-
no, versko in kulturno pripadnostjo, so 
znamenje edinosti, zvestobe in sprave.”
(Listina Skupnosti l’Arche - Barka)

Zato smo pred kratkim, s
pomočjo darov in z velikim
bančnim posojilom, v bližini 

prve Barkine hiše, kupili hišo, v katero 
bomo povabili predvidoma enajst oseb 
z motnjo v duševnem razvoju in njihovih 
spremljevalcev. 

Menim, da pričujoči zapis ne bi bil živ 
brez “žive besede” ljudi, ki so doma v 
Skupnosti Barka.

Za življenje in delo v Skupnosti Barka
sem se odločil/a, ker:

� Maja: »Všeč mi je ‘tle’.«
� Danilo: »Rad pomagam ljudem.«
� Stane: »Tu sem spoznal prijatelje. 

Tam, kjer sem bil prej, jih nisem
imel toliko.«

� : »Ob osebah z motnjo v 
duševnem razvoju se učim o sebi;
spoznavam sebe. V Skupnosti Barka
razmišljam v globine.«

� Ivan: »Ker hočem premagati ‘mor-
sko bolezen’.«

� Irena: »Meni je všeč vse. Mamice ni-
mam. Prej je bilo dolgčas. Zato sem
na Barki.«

� Marjanca: »Pomembno je, da imaš 
ob sebi enega človeka, ki mu lahko
zaupaš in zna dobro svetovati. Na 
Barki živim, ker starši niso bili spo-
sobni vzgajati otroke.«

� : »Ker je to spet en dom, ker si
tistega doma že prerasel.«
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arstveno delovni center Kranj (VDC 
Kranj) je za  čim boljšo prepoznavnost 
in integracijo odraslih oseb z motnjo 

v duševnem in telesnem razvoju letos 
organiziral javne prireditve, na katerih so 
se varovanci predstavili širši javnosti skozi 
pesem, ustvarjalno delo in igre. S tem smo 
želeli počasi podreti tabuje, stereotipe in 
negativne predstave o ljudeh, ki zaradi 
svoje motnje še vedno prevečkrat živijo na 
obrobju javnega življenja in dogajanja.

 tako strategijo smo nagovorili župane 
v občinah, v katerih imamo enote 
(Kranj, Škofja Loka in Tržič). Vsi so 

bili pripravljeni takoj sodelovati in fi nančno 
pomagati. 

 kranjskim župan Mohorjem Boga-
tajem smo maja na Brdu pri Kranju 
organizirali prireditev

kozi delavnice smo uspeli predstaviti 
talente in ustvarjalnost varovancev. 
Skupaj so ustvarjali umetnine 

varovanci VDC Kranj in kranjskega 
Sončka. Pri izvedi in vodenju ustvarjalnih 
delavnic so poleg zaposlenih inštruktorjev 
pomagali poznane medijske osebnosti in 
umetniki. Izdelovali so indijanske copate, 
poslikavali svilo in steklo, delali voščilnice 
ter cvetje iz nogavic, gnetli glino in poslika-
vali glinene izdelke, izdelovali lesene izdelke 
in zvijali sveče iz čebeljih satnic ter se igrali 
družabne igre. V fotografskem in novinar-
skem krožku so se naučili, kako se izdela 
časopis, ki so ga poimenovali Drugačni 
smo. Poslanica župana Mohorja Bogataja 
je: Naj bo varovancem VDC drugi dom.

 škofjeloškim županom Igorjem 
Drakslerjem smo junija na Mest-
nem trgu v Škofji Loki organizirali 

glasbeno prireditev.

Krško-Leskovca in Zagorja, njihovi starši, 
zaposleni v teh VDC-jih, župani in njihovi 
namestniki, tržiški direktorji ter ravnatelji 
in učenci tržiških osnovnih šol.

ozdrav udeležencem je poslal 
tudi predsednik države dr. Janez 
Drnovšek. V njem je poudaril uvelja-

vljanje družbene strpnosti in sprejemanja 
drugačnosti v Sloveniji, ne le v evropskem 
letu invalidov.

vorana tržiških olimpijcev je bila ta 
dan polna gledalcev in navijačev, ne 
samo staršev varovancev, temveč 

tudi osnovnošolcev in upokojencev; 
skratka odzvala se je širša tržiška javnost 
in si prišla ogledat Igre brez ovir. Na ta 
način nam je skupaj z občino Tržič uspelo 
tudi s prireditvijo predstaviti ljudi s poseb-
nimi potrebami takšne kot so: čustvene, 
spontane, odprte in prijazne. 

ako smo Ustvarjali, Pozdravljali in 
Igrali igre brez ovir. Tudi tako smo 
vsi skupaj podirali ovire in razblinjali 

predsodke v odnosu do drugačnih, do 
ljudi z invalidnostjo, ki so enakopravni 
člani družbe. Veseli smo, da smo na vseh 
treh prireditvah pritegnili poleg pred-
stavnikov države in lokalnih skupnosti 
tudi javnost. Navzoči so na predstavah 
gledali, poslušali, sodelovali in navijali. 
Spoznali so, da osebe s posebnimi potre-
bami zmorejo več, kot so si predstavljali. 
Predvsem so na prireditvah z varovanci 
doživljali zelo vesele, ustvarjalne in pri-
jateljske trenutke, ki so vsem obogatili 
dan. To je za varovance in zaposlene v 
varstveno delovnih centrih velik izziv 
ter potrditev o uresničevanju svojega 
poslanstva.

 

etos je bila že drugič organizirana 
za občane Škofje Loke. Kljub hudi 
vročini so varovanci, zbrani na odru 

vsak s svojim Orffovim instrumentom 
v rokah program začeli s pesmijo. Skozi 
petdeset minutno prireditev so prepletali 
glasbo, poezijo in prozo. Tako so varovanci 
škofjeloški javnosti povedali, da so tukaj, 
da znajo, hočejo, ustvarjajo in so v svojih 
sposobnostih uspešni. 

 tržiškim  županom Pavlom Rupar-
jem smo septembra v Tržiču orga-
nizirali

ure Svoljšak, napovedovalec, je ob 
koncu zabavnih iger za odrasle osebe 
z motnjo v duševnem in telesnem 

razvoju pozdravljal 300 sodelujočih in 
njihove spremljevalce v Dvorani tržiških 
olimpijcev z besedami: “Vsi ste zmagali, 
vsi ste zmagovalci!”. To je bila prva takšna 
prireditev v Sloveniji. Poimenovali smo jo 
Igre brez ovir. S skupnimi močmi smo 
jo pripravili Varstveno delovni center 
Kranj in občina Tržič. V devetih igrah, 
zasnovanih na podlagi tržiških legend in 
tradicije, so se pomerili varovanci varst-
veno delovnih centrov iz Kranja, Kopra, 


