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Samostojnost 



Strah / 
bojazen 

samomor  
  

ALI  
 

iztek življenja z  
veliko upanja 



Odnos 



Georg Bernard Show 

„Poskrbite, da dobite tisto, kar imate radi, 

drugače vas bodi prisilili, 

da boste imeli radi tisto, kar dobite.“ 



Generacija veteranov je zaradi svoje posebnosti, kot so 

prilagodljivost, podrejanje avtoriteti, potrpežljivost, 
požrtvovalnost, prepuščanje odločitev drugim ipd. in dodatno 

marginarni poziciji v družbi, omogočala prevlado norm in 
interesov institucije ter oskrbo, kjer ima glavno besedo ustanova, 
uporabnik pa postavljen v ozadje.  



Potrebe, želje in zahteve 

»sodobnega« starostnika 
gredo v veliki meri v nasprotje 

generacij veteranov. Pomembno jim je 

uresničevanje vseh potreb, želijo 
biti vključeni, so zahtevni, manj 

potrpežljiv, težko se odrečejo svoji 
avtonomnosti, o sebi želijo sami 

odločati. Pričakujejo bolj 

»personalizirano« oskrbo, ki bo 
zadostila vsem aspektom dobrega 

počutja.  



Posebnost sodobnega stanja starostnikov je naraščajoča 
demenca, ki zaradi svoje specifične simptomatike zahteva 

nov pristop in nova bivanjska okolja.  



Ključni pojmi novih konceptov 

Decentralizacija 

Normalizacija 

Deinstitucionalizacija 

oddelek 
uniforma 

usmerjenost v 
»terapije« 

urniki 

rutine oblikuje 
ustanove 

stanovalec se 
venomer in 

samo prilagaja 



Naravnanost na osebo 

na 
stanovalca 

na 
zaposlenega 

na sebe –
osebnostna 

rast 

Referenčnost 

Skladnost Neskladnost 

stanovalec 
stanovalec 

naša podoba o 
stanovalcu 

naša podoba o 
stanovalcu 

Kongruenca 

Ključni pojmi novih konceptov 



Življenje 
v javnem  

okolju 

Življenje v 
zasebnem 

okolju 

Življenje v 
socialnem  

okolju 

Življenjski 
prostor 

Življenjski slog - biografija 

Zasebnost 

Ključni pojmi 
novih konceptov 
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Avtonomni delovni timi 

Male skupine 

Vodenje kot partnerstvo 
Ključni pojmi 
novih konceptov 



Dajanje moči -
odgovornost 

Zadovoljen sem, da luknja ni na najinem koncu. Vzajemna  
odgovornost 

Kompetentnost 

Samostojnost  

Ključni pojmi 
novih konceptov 



Ko so Michelangela vprašali,  

kako mu je uspelo tako imenitno delo kot je kip Davida,  

je dejal, 

„da ni naredil nič posebnega,  

odstranil je le tisto, kar ga je zakrivalo“. 


