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Podaljševanje življenjske dobe ljudi je nedvomno eden največjih civilizacijskih dosežkov 
sodobnega časa. Pričakovana življenjska doba v najbolj razvitih evropskih državah je 
tako za moške kot za ženske presegla 80 let, v prihodnosti pa se bo bistveno zvišala. 
Na žalost se pogosto dogaja, da je visoka starost povezana z upadom življenjskih funk-
cij kot posledico kroničnih bolezni, invalidnosti ali splošne starostne oslabelosti, oz. z 
manjšo ali večjo odvisnostjo od tuje pomoči. V strateških dokumentih, sprejetih v Ev-
ropski uniji in v naši državi smo se pred časom zavezali, da moramo starejšim ljudem 
tudi v omenjenih okoliščinah zagotoviti maksimalno kakovost življenja z ustrezno os-
krbo in podporo. V preteklosti so tovrstno pomoč zagotavljali predvsem v institucijah, 
danes pa je vse več pobud za nudenje pomoči na domu oziroma v skupnosti. 

Franc Imperl se v svoji knjigi z naslovom: KAKOVOST OSKRBE STAREJŠIH - IZZIV 
ZA PRIHODNOST ukvarja s perečim vprašanjem, kako preprečiti zlorabe in zagoto-
viti visoko raven kakovosti življenja starostnikov tudi v okoliščinah, ko potrebujejo sto-
ritve t. i. dolgotrajne oskrbe. Le-te se zagotavljajo v domovih za starejše, kot pomoč na 
domu ali v različnih kombiniranih oziroma vmesnih oblikah. Avtor zagovarja stališče, 
da morajo izvajalci pri vseh oblikah pomoči omogočiti čim večjo stopnjo samostojnos-
ti, zasebnosti, domačnosti in občutka varnosti starostnikov ob hkratnem zagotavljanju 
možnosti nadzora ter odgovornosti uporabnikov storitev nad lastnim življenjem. V 
svetu obstaja veliko zgledov oz. modelov obravnave za zagotavljanje doseganja omen-
jenih ciljev, ki pa so v naši državi premalo znani. Avtor zato velik del knjige posveča 
podrobnejši obrazložitvi koncepta domov t. i. četrte generacije, v katerih se uveljavlja 
oskrba v gospodinjskih skupinah. S predstavitvijo dobrih praks iz tujine skuša spod-
buditi domače izvajalce, da začnejo pri svojem delu uporabljati že preizkušene nove 
koncepte dela. Vendar se avtor ne ustavi samo pri seznanjanju z izkušnjami iz tujine, 
ampak bralcu postreže s konkretnimi projekti, ki so v Republiki Sloveniji bodisi v pri-
pravi ali se že izvajajo.  

Knjiga je obvezno branje za vse, ki se ukvarjajo s področjem skrbi za starejše tako v in-
stitucionalnih, kot v skupnostnih oblikah. Na razumljiv in zelo konkreten način pred-
stavlja prednosti izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe v različnih novih oblikah, pred-
vsem v gospodinjskih skupinah ter daje številne praktične napotke vsem, ki si želijo 
bodisi posodobiti obstoječe kapacitete institucionalnega varstva, ali z njimi začeti. 

Knjiga je plod poznavanja številnih teoretičnih podlag in dolgoletnih praktičnih 
izkušenj. Njen namen je opozoriti strokovno in drugo zainteresirano javnost na 
možnosti zlorab ter nasilja nad uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe in predstaviti  
različne nove pristope, ki te možnosti zmanjšujejo oz. zagotavljajo pogoje za več 
dostojanstva ter kakovosti življenja od pomoči drugih odvisnih starejših oseb. Avtorju 
je treba za to pionirsko delo v slovenskem prostoru iskreno čestitati.

Davor Dominkuš

RECENZIJA KNJIGE: KAKOVOST OSKRBE STAREJŠIH - IZZIV ZA PRIHODNOST



6 7

Podnaslov Imperlove knjige o kakovosti oskrbe starejših se glasi: Izziv za prihodnost. 
Knjiga z dejstvi in podatki na sodobni strokovni ravni razgrne pred nami probleme 
kakovostne, humane oskrbe onemoglih starih ljudi. Pri tem upošteva današnje 
stopnjevanje teh potreb, saj bo čez četrt stoletja štirikrat več ljudi starih nad 85 let 
– v tej starosti pa večina ljudi potrebuje pomoč in oskrbo. Ti podatki sovpadajo z 
dejstvom, da je današnja mlada generacija številčno skoraj pol manjša, kot srednja, kar 
pomeni, da bo čez trideset let na voljo veliko manj oskrbovalcev, kot jih je danes. V 
resnici gre torej za resen izziv, da se danes ustvarjalno pripravimo na povečanje potreb 
po oskrbi v prihodnje. Če je že danes veliko nehotenega in nezavednega strukturnega 
nasilja in zanemarjanja onemoglih starih ljudi – Imperl govori o tem s prepričljivimi 
podatki in z angažirano človeško prizadetostjo – je tem večja nevarnost, da bo sedanja 
srednja generacija še veliko bolj zanemarjena in deležna še več nasilja. Če sedaj, ko 
je na višku moči, ne zna poskrbeti za bolj humane oskrbovalne strukture in sisteme, 
kako naj to pričakuje jutri v veliko težjih razmerah od svojih otrok?!

Imperl pozna sedanje razmere pri oskrbi starih ljudi in sodobne možnosti na tem 
področju bolj kot kdorkoli v Sloveniji. V svojem podjetju FIRIS izobražuje negovalni 
kader od gospodinj za oskrbo starih ljudi do direktorjev domov za stare ljudi; prav tako 
načrtuje sodobne koncepte in arhitekturo teh ustanov. V živo sodeluje z uresničenimi 
dobrimi modeli na tem področju po Evropi. Kdor bo pričujočo knjigo prebral in jo 
študijsko osvojil, se bo o tem prepričal. Če pozna bralec tudi stanje na tem področju 
pri nas, bo verjetno skupaj z avtorjem žalosten, ker tukaj zaostajamo za evropskim 
razvojem, obenem pa se bo v njem budilo upanje, da bomo s sodobnim znanjem in ob 
pritisku potreb v tej knjigi opisane programe v naslednjih letih v Sloveniji uresničili. To 
je izzivalna in ustvarjalna naloga za našo politično, strokovno in civilno sfero. Imper-
lova knjiga bo primeren priročnik vsakomur, ki želi pri tem napredku sodelovati. Njen 
podnaslov, Izziv za prihodnost, je torej pravi.

Rad pa bi poudaril, da je v nevidnem ozadju knjige še nekaj več – zato je več kot 
izziv. Oskrba onemoglih je v današnji potrošniški družbi tujek, ki na nek način moti 
vse. Moti ekonomijo, ko računa družbene stroške z mlado in upokojensko generacijo 
– imenuje ju odvisni del družbe. Moti prezaposleno srednjo in mlado generacijo, ki 
se ji podre celotni ritem življenja, če se v že tako prenatrpanem urniku pojavi potreba 
po oskrbi onemoglega očeta, matere, tašče, tasta. Potreba po oskrbi v onemoglosti še 
najbolj moti starejše ljudi same. Starejši – in za nami mlajši – doživljamo sami sebe kot 
samozadostno neodvisne. Zato zelo težko sprejemamo svojo nemoč in onemoglost, 
ko prideta. Sprejemati pomoč in nego nam je zelo nerodno. Prej ali slej pa vsakogar 
doleti stanje, ko je odvisen od tuje pomoči. Kdor ni prej vedel ali upošteval, da smo 
ljudje po svojem bistvu med seboj odvisni enako kot smo po svojem bistvu samostojni, 
so mu starostne upočastnitve – kot je dejal pokojni pesnik Pavček –  dobrohoten izziv, 
da svojo soodvisnost sprejme ne le kot breme, ampak tudi kot dar narave. Dar zase, da 

KNJIGA, KI JE VEČ KOT IZZIV ZA PRIHODNOST OSKRBE ONEMOGLIH
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ob svoji rastoči odvisnosti od drugih uresniči pred koncem življenja še tiste človeške 
potenciale, ki so mu prej ostali nerazviti. Da doživi in uresniči dvoje pomembnih 
življenjskih dejstev. Prvo: da je upoštevanje meja v življenju enako pomembno kot ust-
varjalno preseganje meja tam, kjer je to smiselno; človek je lahko trajno srečen le na re-
alnih tleh, kjer obenem ustvarja in sprejema svoje meje. Potrošniška miselnost nam je 
omamila čut za spoštovanje svojih meja, zato se razviti družbi seseda ekonomija, posa-
mezniku pa smisel življenja, ko postane onemogel. In drugo: preživetje posameznika 
in sleherne družbe je odvisno od solidarnosti. Osebnostni razvoj slehernega človeka 
in razvoj sleherne družbe je sorazmeren z razvitostjo njihove solidarnosti. Svojo priro-
jeno zmožnost za solidarnost pa lahko razvijamo in krepimo samo tako, da solidarno 
skrbimo za tiste, ki potrebujejo našo pomoč – za otroke, za bolne in onemogle stare 
ljudi. Zato tisti, ki oskrbuje, obenem ko daje pomoč, tudi sam dobiva nenadomestljivo 
korist za svoj človeški razvoj. Tudi dejstvo, da smo vsi med seboj soodvisni in da svoje 
osebnosti ne moremo razviti, če ne krepimo svoje solidarnosti s tem, da pomagamo 
potrebnim, nam je omamno zaslepila potrošniška družba, ki visoko ceni nagel vzpon 
posameznika in skupin, pot do njega pa je slepota do potreb drugih in do svojih glob-
ljih človeških potreb. Ko sodobni človek doživi svojo starostno pešanje in odvisnost 
od drugih, je to zanj zadnja priložnost za učenje lepšega sožitja. Že njegovo hvaležno 
prejemanje pomoči povzroči ne samo, da ga negovalci lažje oskrbujejo in negujejo, 
ampak da pri svojem delu tudi razvijajo in krepijo svojo človeško solidarnost. Ko se 
jim to dogaja, ga tudi negujejo veliko lažje in bolje. Ob onemoglosti – lastni in drugih 
ljudi – človek doživi dejstvo, da smo vsi v isti ladji, s katero bomo uspešno pluli v raz-
voj človeštva in vsakega posameznika ali pa doživeli skupni brodolom.

Za nas, starejšo generacijo, ki smo današnji svet naredili takšen, kot je, je navedeno 
stanje več kot izziv za človeško zorenje v zadnjem delu življenja. Govorim o tistem 
osebnostnem razvoju, ki omogoči, da je star človek prijeten sam sebi in tistim, ki ga 
oskrbujejo. Raziskave kažejo, da so danes v Sloveniji ljudje pripravljeni z veseljem 
oskrbovati svojce in druge ljudi. Velika ovira pri oskrbovanju onemoglega je, če 
sprejema pomoč z nejevoljo, sitnobo in zagrenjeno. Ko se pridruži temu še zaos-
talost struktur, ustanov in delovnih metod za sodobno oskrbovanje za sodobnimi 
dobrimi možnostmi, o katerih govori Imperlova knjiga, je tako oskrbovanje kot 
sprejemanje oskrbe na robu človeških moči. Dobrohotni izziv našega časa je, da obe 
oviri premagamo, dokler je še čas.

Knjiga Kakovost oskrbe starejših je torej dobrodošel in slovenskim potrebam 
ustrezen izziv, da s prioritetno politično in strokovno akcijo povečamo kakovosti 
oskrbe starejših v Sloveniji. Njeno ozadje, da s spremembo stališča do onemoglosti 
omogočimo boljše strukture in načine za oskrbo, pa je več kot izziv. Je neslišni alarm, 
da starejši in mlajši sprejmemo in oblikujemo sebe kot celovitega človeka v vseh 
svojih razsežnostih: telesni in duševni, ki s starostjo slabita, ter sožitni in duhovni, ki 
lahko tudi v starostni onemoglosti rasteta in se krepita.

Prof. dr. Jože Ramovš
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Knjigo Francija Imperla, psihologa, direktorja družbe Firis Imperl & CO. d.n.o. 
in Seniorprojekt d.o.o. in člana različnih delovnih skupine pri Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, ki se ukvarja z uporabo sodobnih konceptov in metod 
pri delu s starejšimi ljudmi v okviru domov za starejše četrte generacije, bogati zelo 
subtilni jezik, s katerim avtor opisuje starostnikom ne posebej naklonjeno družbeno 
in institucionalno okolje pri nas. 

Delo je prežeto s kritičnim diskurzom o prepadu med svetom institucije in svetom 
uporabnika v domovih za starejše, ki se pojavlja zaradi nezadovoljivosti procesov, 
pogojev, strukturnih anomalij v velikem delu naših domov za starejše, oziroma 
preprosto zaradi zanemarjanja imperativov kot sta obče človeška humanost in 
človečnost pri obravnavi starejših ljudi.

Iz uvodnega besedila je razbrati avtorjevi tezi, da »je generacija starejših tista med 
vsemi generacijami, ki je manj slišana, upoštevana, razumljena, manj udeležena«, ter 
da »so programi nudenja storitev starejšim danes v izredni ekspanziji razvoja in uvel-
javljanja, vendar so pogosto samozadostni ter akademski«.

Avtor v knjigi opozarja na napake v sistemu, v filozofiji oskrbe in pri načrtovanju 
domov za starejše, ki ožajo prostor za posebnosti in želje starejšega človeka. Hkrati 
predstavlja usmeritve in pogoje, ki, kot pravi, vsaj delu starejše populacije omogočajo 
več svobode in dostojanstva. Prek pojasnjevanja osnov filozofije modela gospodinjskih 
skupin in smernic pri načrtovanju bivanja v gospodinjskih skupinah, približa bralcu 
optimistično perspektivo nove kulture bivanja starejših v institucionalnem okolju.

S pravo mero profesionalne distance se dotakne tudi šibkosti trenutnih alternativnih 
rešitev za institucionalno varstvo v Sloveniji (npr. pomoč na domu, dnevne oblike 
varstva in oskrbe starejših, oskrbovana stanovanja itd.), saj meni, da gre za nedode-
lane oblike, tako z vidika vsebine, kot potencialnih izvajalcev in cene. 

Avtor v pričujočem delu prispeva k širitvi pojma zlorabe starejših ter odpira razpravo 
o t. i. strukturnem nasilju kot novem kriteriju oziroma merilu zlorab in zanemarjanju 
v sklopu institucionalne oskrbe. Ključen poudarek namenja uvajanju in vodenju 
procesov deinstitucionalizacije, normalizacije in integracije (v mejah možnega) z 
namenom vključevanja stanovalcev domov v segmente socialnega življenja. 

Delo vsebuje zanimive izsledke številnih tujih študij, opise nemških praks, v krono-
loškem zaporedju predstavitev osmih konkretnih primerov sodobne arhitekturne 

RECENZIJA KNJIŽNEGA DELA FRANCIJA IMPERLA Z NASLOVOM: KAKOVOST 
OSKRBE STAREJŠIH – IZZIV ZA PRIHODNOST
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zasnove domov za starejše v Sloveniji kot gospodinjskih skupin (z idejnimi skicami) 
glede na njihov nastanek. 

Želimo si, da bi knjižno delo avtorja med strokovno, laično in politično javnostjo 
utrdilo zavedanje, da je razvoj in implementacija novih smernic, konceptov v oskrbi 
starejših za slovensko dolgoživo družbo enakovreden ali celo pomembnejši razvojni 
izziv, kot so razvojni izzivi, povezani npr. z gospodarsko, okoljevarstveno politiko, 
uporabo sodobne IK tehnologije, itd., o katerih vsakodnevno razpravljamo.

Knjiga naznanja, s katerimi postulati nove generacije starejših se bodo neobhodno 
morale soočiti stroke kot so socialno delo, zdravstvena nega, socialna gerontologija, 
arhitektura itd., ki so del socialnovarstvenega polja oskrbe in nege starejših.

Delo predstavlja zanimivo branje in pomemben prispevek k lektiri tega področja.

Red. prof. dr. Marija Ovsenik
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Zdravstveni nadzori v domovih namenjajo veliko pozornost izvajanju negoval-
nih storitev z vidika telesne nege, zdravstvene nege in zagotavljanja kakovosti 
struktur in procesov. Najvišji cilj je kakovost življenja stanovalk in stanovalcev. 
V nasprotju z razumevanjem mnogih zdravnikov je le-tega možno konkretno 
opisati. Zlasti Lawtonu in Kitwoodu gre zahvala, da je pojmovanje kakovosti v 
negi postalo bistveno širše. Pomembne značilnosti kakovosti življenja starost-
nika, zlasti osebe z demenco, so samostojnost, zasebnost, domačnost, varnost 
in odgovornost zase; med drugim odsevajo tudi v ustrezno zasnovani arhitekturi 
oz. jih le-ta spodbuja.

14.1 SAMOSTOJNOST

Upoštevanje različnih kriterijev pripomore k čim večji stopnji samostojnosti. 
Okolje brez ovir denimo kompenzira pomoč pri telesni oviranosti in pomaga 
ohranjati samostojnost. 

Poleg tega je, zlasti za osebe z demenco, pomembna integracija v skupnost oz. pros-
torska bližina do prejšnjega bivalnega okolja. Če jih premestimo, jih iztrgamo iz nji-
hovega okolja in jim odvzamemo orientacijske točke, ki so si jih ustvarili v življenju. 
Iz tega izhajajo resni problemi pri orientaciji v novem okolju (Welter 1998:24).

Lega doma blizu kraja bivanja ohranja in spodbuja samostojnost stanovalcev na mnogih področjih 
dnevnega življenja (Scholl 1998:9), kar je eno izmed osnovnih načel francoskih »cantous-ov«. 
Zaželeni stranski učinek bližine je enostavnejše obiskovanje za prijatelje in sorodnike (prim. Jani-
le-Bris, 1995:33). Hišne skupnosti oz. gospodinjske skupine sledijo tem kriterijem oz. bi jih morale 
upoštevati.

14.2 ZASEBNOST

V naši kulturi smo navajeni sami odločati o tem, koliko zasebnosti in koliko so-
cialnih stikov si želimo. V več posteljni sobi stanovalci ne morejo odločati, kje se 
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Stanovalcem je pomembno ohranjati svojo individualnost, potrebujejo občutek, da se zaradi 
določenih lastnosti razlikujejo od drugih (Wojnar, J. 1998, str. 7). Človek ima skrivnosti in misli, ki 
jih običajno ne deli z drugimi. Vdiranje v to sfero pomeni močno ogrožanje osebne avtonomije. 

»Ingham je trdil, da se občutek osebne avtonomije okrepi s tem, ko človek zasede 
določen prostor zase« (Bauer 1996:24). Dokaze najdemo v vsakodnevnih pri-
merih: v več posteljnih sobah so možnosti osebnega odločanja močno omejene. 
Najmanjše odločitve, kot denimo ali naj bo okno odprto ali zaprto, kdaj naj gori 
luč, morajo biti usklajene s sostanovalcem (Graber-Duenow 1999:497). Konflikti 
so programirani že vnaprej, osebna avtonomija je ogrožena.

K ohranjevanju osebne sfere sodita lastna kopalnica in stranišče, kar je zlasti 
pomembno inkontinentnim stanovalcem (Winter H. P.; Gennrich R.; Haß P., 
1999, str. 14).  Eno temeljnih načel francoskih cantous-ov je: »V primeru inkon-
tinenc (zlasti fekalnih), ki zahtevajo pogosto umivanje intimnih predelov, so 
skupne sanitarije v nasprotju s temeljnim načelom, da je treba stanovalcu zagoto-
viti njegovo dostojanstvo« (Jani-Le bris, 1995:33). 

Optimalno je, če ima soba poleg kopalnice in stranišča še malo predsobo, tako 
tvori zaključeno enoto (Winter H. P.; Gennrich R.; Haß P., 1999, str. 5).

konča življenjsko okolje enega in začne življenjsko okolje drugega, saj so stalno 
izpostavljeni drug drugemu. Izguba nadzora nad zasebno sfero povzroča nasilje 
in agresivnost ali umik ter resignacijo (Welter 1997:888f). Osebni življenjski pros-
tor je izjemno pomemben, ker nudi individualnost, intimnost in zaščito. »Vsak 
potrebuje lasten teritorij, do katerega razvije odnos in ga sam oblikuje; kjer so 
njegovi osebni predmeti, ki jih tudi osebe z demenco lahko prepoznajo kot svojo 
lastnino« (Welter 1998:23). Sem sodi tudi lastno pohištvo. Če ni individualnosti 
v opremljanju, se stanovalec ne znajde v svoji sobi ali le-te ne najde več, kar 
stopnjuje stanje zmedenosti (Graber-Duenow 1999:499).

Pomembna funkcija zasebne sfere je po Werstinu (1967) »osebna avtonomija«, ki 
je izpolnjena zlasti z možnostjo enoposteljne sobe. »Funkcija osebne avtonomije 
se nanaša na edinstvenost človeka in njegovo vrednost kot posameznika. Indi-
vidualnost pomeni, da o sebi odločamo sami« (Bauer 1996:24).

Za stanovanjsko skupnost v okviru institucije pomeni, da ima, kot običajno stanovanje, skupne 
prostore (kuhinja in dnevni prostor) ter zasebne prostore. Omenjena razdelitev ustreza človekovi 
želji po socialnem življenju in po zasebni sferi (prim. Bauer 1996:23). 
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Mlajši in starejši ljudje rabijo prostore, s katerimi se lahko identificirajo in kjer se 
počutijo dobro. Lastne spalno-bivalne sobe nudijo stanovalcem možnost umika 
in njihovo nujno potrebno zasebno sfero.

14.3 DOMAČNOST

Domačnost ima v stanovanjski skupnosti osrednjo vlogo. V nepreglednih in 
neosebnih ustanovah doživljajo starejši ljudje večje psihične in fizične probleme 
kot v manjših ustanovah. Večje število dementnih ljudi v velikem, nepreglednem 
prostoru prispeva k drastičnem povečanju besa in agresije (Winter H. P.; Gen-
nrich R.; Haß P., 1999, str. 9).  Stanovalci si želijo »iti domov«, s tem izražajo is-
kanje domačnosti in dobrega počutja. Nelagodje in nenehno iskanje poti domov 
sproža jezo, žalost ter agresijo (prim. Bosch 1998:60). Bolj kot je okolje domače, 
manj je pojavov besa ali drugega ekstrema, tj. resignacije in apatije.

Osebe z demenco z upadanjem umskih sposobnosti izgubljajo povezavo s se-
danjostjo in se umikajo v preteklost. Posledično doživljajo izgube: vsakodnevnih 
sposobnosti, družine in lastne vloge v družbi. Nova situacija v novem okolju, ki 
ga človek ni vajen, intenzivira občutek. »Sposobnost pomnjenja, imeti pregled 
nad situacijo, jo znati interpretirati in na novo definirati, je močno zmanjšana«. 
Osebe z demenco »dejansko in v prenesenem smislu izgubljajo svoj dom« (Bosch 
1998:119). Pridruži se vedno večja odvisnost od drugih, družine ali negovalcev. 
Nastane občutek nekoristnosti, skupaj z željo po domačnosti, normalnosti, hre-
penenju po materi, domači hiši in s tem po varnosti ter zavetju.

Zasebni prostori stanovalcev so, kot v vsakem stanovanju, oblikovani skladno z 
individualnimi željami. Lastni prostorski mikrokozmos nastane iz manjših pro-
storov in niš, ki omogočajo umik, vsebujejo naj čim več znanih predmetov iz 
biografije stanovalca (Winter H. P.; Gennrich R.; Haß P., 1999, str. 13).

Poleg privlačne in pregledne arhitekture so pomembni zlasti dražljaji, ki jih izzovejo 
šumi, vonjave in zbujajo spomine. Tako se v kuhinji gospodinjske skupine, kot v 
vseh običajnih gospodinjstvih, odvija družabno življenje. Stanovalci se lahko ak-
tivno vključujejo v kuhanje, ali samo sedijo poleg. Na ta način se zbujajo spomini: 
sedeti v kuhinji, vonjati svežo kavo, poslušati cvrčanje čebule v ponvi in ob tem 

Znano pohištvo, vonjave in druge čutne zaznave nudijo stanovalcem z demenco pomembno ori-
entacijsko oporo. Spodbudijo izgubljene sposobnosti za obvladovanje vsakodnevnega življenja, 
prikličejo spomine in s tem sprožajo dobro počutje.
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prisluhniti najljubši pesmi na radiu. Dražljaji, ki jih zaznavajo čutila (voh, okus, sluh, 
tip, vid) osebam z demenco omogočajo boljšo orientacijo, jim dajejo občutek var-
nosti in večjo kakovost življenja (Winter H. P.; Gennrich R.; Haß P., 1999, str. 5).

Načelo je povzeto po francoski obliki bivanja, »cantous-u«, ki pomeni specifično, 
potrebam dementnih prilagojeno obliko življenja in bivanja. Kot že omenjeno, 
cantous pomeni »ognjišče v hiši«, okrog katerega so se zbirali domači in kjer se je 
odvijalo skupno življenje. Namen cantous-ov je omogočiti kakovostno življenje 
stanovalcem z demenco. Pri tem so upoštevana naslednja štiri načela:

1.  Ustvarjanje življenjskih prostorov: vsak stanovalec je sprejet kot osebnost z 
individualnimi značilnostmi in nagnjenji. Človeška toplina in razumevanje sta 
v cantous-u samoumevni.

2.  Ustvarjanje družini podobnega skupnega življenja: medčloveški odnosi in 
aktivnosti za skupino ter v skupini. Gospodinjske dejavnosti v kuhinji sodijo 
med temeljne potrebe, ki jih tudi stanovalci z demenco še lahko refleksno 
izvajajo. Središče dogajanja je skupni prostor z veliko mizo in prosto stoječim 
štedilnikom v prostoru.

3.  Ohranjanje in spodbujanje samostojnosti (glej zgoraj).

4.  Integracija družine, sosedov in prijateljev: cantous angažira tudi družino, 
vendar na prostovoljni osnovi. Vsi udeleženi si delijo odgovornost in skrbijo 
drug za drugega. Cantous razbremenjuje svojce, ki se lahko angažirajo, hkrati 
pa niso izključno negovalci (prim. Jani-Le Bris 1995:32f).

Na domačnosti kot pomembnem načelu za osebe z demenco temelji nizozemski 
koncept »warme zorg«, ki sta ga razvila zdravnik Hans Houweling in psiholog 
Niek de Boer. Koncept »warme zorg« izhaja iz dejstva, da je demenca sicer irever-
zibilen in neozdravljiv proces, vendar ga je mogoče upočasniti z znanim bivalnim 
okoljem, samostojnostjo ter toplim odnosom svojcev in sodelavcev. Zdaj tudi ni-
zozemski zdravniki priznavajo načelo »warme zorg«, ki vpliva na potek bolezni.

Tudi dr. Jan Wojnar govori o toplem, sproščenem vzdušju, ki bolnemu pomaga 
premagati strah pred »izgubljenostjo«. Mnogi dementni ne zmorejo več pre-
poznavati obrazov in prostorov, govorico le še stežka razumejo ali ne več in zato 
imajo občutek izgubljenosti. Znane stvari ali čutne zaznave so za njih še kako 
pomembne.

V gospodinjskih skupinah se domačnost dodatno ustvarja s stalno referenčno 
osebo (gospodinjo). »Podobno kot pri prostorski, lahko tudi pri socialni dimen-
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ziji govorimo o teritoriju, v tem primeru o socialnem. Vključenost in vpetost v 
socialno mrežo znanih ljudi ter njena stalnost »pomagata pri orientaciji« (Welter 
1998:24). Strah, da bo izgubil povezavo s skupnostjo/skupino in je izražen zlasti 
pri osebah z demenco, sodi med prvotne človekove strahove. Omenjena izguba 
predstavlja grožnjo življenju. (Wojnar, J. 1998, str. 7). V velikih ustanovah se 
negovalno/oskrbovalne osebe nenehno menjavajo, v timu pristojnosti niso jasno 
razmejene, kar krepi stanje zmedenosti pri osebah z demenco (Welter 1998:25). 
Četudi dementni stanovalci sodelavcev ne morejo več poklicati po imenu, so 
ugotovili, da v primeru dopusta, razlikujejo med bolj preostalimi in manj znanimi 
sodelavci (Leichsenring et al. 1998:91).

Svojci so v koncept gospodinjskih skupin močno vpeti - v skupnosti je znana 
oseba. Pri sodelovanju s svojci je pomembno delo z biografijo, kajti po Wojnarju 
(Wojnar, J. 1998, str. 7) potrebujejo osebe z demenco občutek, da jih referenčne 
osebe poznajo in da se po določenih lastnostih med sabo razlikujejo.

S poznavanjem biografije stanovalcev je možno aktivnosti in spodbude individu-
alno prilagajati s privlačnim miljejem.

14.4 OBČUTEK VARNOSTI

Občutek varnosti je odvisen od domačnosti in zasebnosti.

Starejši ljudje pogosto izgubijo občutek varnosti, ker jim zaradi zdravstvenega 
stanja nadzor nad lastnim življenjem vedno bolj polzi iz rok. Izguba nadzora 
je toliko hujša, če prostorsko okolje in vzdušje v ustanovi (npr. zaradi velikih 
organizacijskih enot) povečujeta nepreglednost. Če imajo stanovalci možnost 
vplivati na teritorialne in socialne pogoje, lahko preprečimo izgubo nadzora in s 
tem povezano agresivnost. Po Welterju (1997:88) socialni in teritorialni pogoji ob 
neustrezni arhitekturi vodijo v nasilje ter agresijo. Odvzem možnosti vplivanja 
pogosto vodi v resignacijo, umik, nemoč in depresivnost (88).

Občutek varnosti ustvarjajo prostorske danosti in domačnost. Izraz »živa sre-
dina«, ki ga je oblikovala Bettina Rath, predsednica Društva za Alzheimerjevo 
bolezen iz Mittelhessna, po mnenju KDA predstavlja zelo dober kriterij. Okrog 
njega se vrti družabno življenje, zbujajo se spomini, izboljšuje se orientacija in s 
tem občutek varnosti ter pripadnosti. Osebam z demenco skupni obrok pomaga 
pri premagovanju apraktičnih težav (nesposobnost, da se hote izvajajo smotrni 
gibi in uporabljajo predmeti pri sicer ohranjeni motoriki) s tem, ko pri uporabi 
jedilnega pribora posnemajo psihično zdrave stanovalce (prim. Wojnar, J. 1998, 
str. 12). Zato KDA koncept »žive sredine« spodbuja ne le pri hišnih skupnostih, 
ampak tudi v tradicionalnih ustanovah.
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Za varnost stanovalk in stanovalcev je pomembna tudi ustrezna nega. Za raz-
liko od tradicionalnih ustanov, nega v gospodinjskih skupinah poteka čim bolj 
diskretno, negovalna opravila v dnevnem dogajanju niso prevladujoča. Vsa-
kodnevno dogajanje zaznamujejo dela kot denimo kuhanje, pogrinjanje mize ali 
zlaganje perila.

14.5 ODGOVORNOST ZASE

Družini podobna oblika bivanja, za katero so značilni samostojnost (in s tem 
odločanje o vsakodnevnem življenju), zasebnost, domačnost in občutek varnosti, 
ohranja in spodbuja odgovornost zase, s tem tudi nadzor stanovalcev nad lastnim 
življenjem. Če želimo ustvariti normalnost, je odločanje o osebnem oblikovanju 
dneva pomemben dejavnik. Stanovalec se sam odloči, kdaj bo spal, jedel, kaj bo 
počel, pri katerih dejavnostih bo sodeloval, ali se bo raje umaknil. Odgovornost 
zase, ki jo omogočata zlasti obstoj javnih in zasebnih prostorov oz. enoposteljnih 
sob, spodbuja tudi komunikacijo. Stanovalci, ki se lahko umaknejo, se tudi bolj 
odprejo navzven. »Stanovalci v enoposteljnih sobah dom doživljajo bolj kot 
»domovino«: enoposteljna soba spodbuja prepričanje, da lahko človek samosto-
jno oblikuje svoj vsakdanjik in v večji meri lahko uresničuje svoje  potrebe ter 
želje« (Graber-Duenow 1999:497).
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