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Projektne aktivnosti se izvajajo skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru prednostne osi: »10. Znanje, spretnosti 
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: »10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem 
in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih 
kompetenc«, specifičnega cilja: »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«
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Povzetek

OBČUTEK VARNOSTI 

največ ljudi meni, da je občutek varnosti 
najbolj povezan s socialnimi stiki in 
dobrimi odnosi, anketiranci so največkrat 
omenjali družino, toplino, sprejetost in 
dejstvo, da bo nekdo poskrbel za njih, ko 
ne bodo več samostojni.

VARNOSTAR I PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA



2
Opis problematike

Če se še pred desetletjem nismo pretira-
no ukvarjali z varnostjo, je ta danes pred-
met politične in družbene razprave. 
Koncept človekove varnosti predpostavl-
ja, da je glavna referenčna točka zag-
otavljanja sodobne varnosti posameznik. 
Zagotavljanje varnosti na lokalni ravni se 
najbolj navezuje na posameznikovo 
občutenje varnosti in posledično vpliva 
na kakovost njegovega življenja. Za 
zagotavljanje varnosti je pomembna 
nevtralizacija groženj oziroma zaščita 
pred grožnjami, kar pa ni možno brez 
ustrezne zaznave virov tveganja. Anali-
zirati vire tveganja ni tako enostavno, saj 
imamo poleg objektivnih virov ogroženo-
sti opraviti tudi s subjektivnimi viri, ki 
prevečkrat ostanejo zapostavljeni v 
okviru obravnave varnosti. Varnost 
namreč ne pomeni nič več ali manj kot 
to, kar posameznik čuti, da varnost zanj 
predstavlja. Danes so ključni nevojaški, 
societalni dejavniki ogrožanja varnosti kot 
so brezposelnost, revščina, kriminaliteta, 
prometne nesreče, gospodarsko naza-
dovanje, alkoholizem ipd. Starostniki so 
(pre)mnogokrat ob teh vprašanjih spre-
gledani.  

VARNOSTAR I PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA



3
Cilj projekta

Varnost je ena od temeljnih potreb 
človeka. Občutek varnosti je pomemben 
dejavnik tako vsakega posameznika kot 
tudi družbe v celoti. Človek, ki ne pozna 
občutka varnosti, se v življenju zateka k 
izdelanim programom preživetja, kot je 
ustvarjanje lažne moči osebnosti, kar pa 
ni nič drugega kot “maska”, ki zakrije 
dejansko stanje (prestrašenost, plašnost 
…). Taka oseba težje vzpostavi odnos, ko 
pa ga, le-tega izkorišča. 

Občutek varnosti pa je še vedno zelo 
nejasen konstrukt in se spreminja tekom 
različnih starostnih obdobij. Glede na to, 
da se prebivalstvo v razvitem svetu že 
nekaj desetletij stara, nas bo v projektu 
zanimalo nepojasnjeno vprašanje o tem, 
kako starejši pojmujejo varnost, kateri 
dejavniki doprinašajo k njihovemu občut-
ku varnosti in kateri dejavniki predstavlja-
jo dejavnike tveganja. 
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Opis organizacij

Opis vključenih organizacij, ki so aktivno 
sodelovale na projektu Varnostar.
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4.1
Fakulteta za uporabne družbene študije 

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila kot samostojen zasebni visokošlski
zavod ustanovljena 15. 06. 2006. Fakulteta ima cilj, da postane celovit center družboslovnega znanja, ki bo uspešno odgovarjal 
na izzive, ki jih pred visoko šolstvo na področju družbenih ved postavljajo slovenski in evropski trendi spodbujanja tehniških in 
naravoslovnih ved.
Fakulteta je zavezana inovativnosti in vrhunskosti znanja. Spodbuja intelektualno refleksijo in prenaša znanstvena spoznanja v 
lokalno in globalno okolje. Usposablja odgovorne posameznike, sposobne kompetentno opravljati delo in se aktivno soočati z 
razmerami na trgu in v družbi. Tako tudi s sodelovanjem v projektih kot je Po kreativni poti do praktičnea znanja fakulteta izpoln-
juje svoje poslanstvo in soustvarja pogoje za odprtost, svobodo in blaginjo.
Tematika občutka varnosti je močno vpletena tudi v študijske programe, ki se izvajajo v okviru fakultete. Predvsem se navezuje 
na študijski program Psihosocialna pomoč in Psihosocialno svetovanje. To sta programa, ki sta zasnovana interdisciplinarno, s 
prevladujočim poudarkom na družboslovju. Študij s tega področja se osredotoča na znanja iz različnih družbenih ved, v določen-
em obsegu iz socialnega dela, humanističnih in zdravstvenih ved, kot je potrebno za oblikovanje širokega in uporabnega 
strokovnega profila, pa tudi iz področja prava.
Fakulteto dopolnjuje tudi Nacionalni inštitut za psihoterapijo (NIP). Temeljna dejavnost inštituta je raziskovalna dejavnost na 
področju psihoterapije, psihosocialne pomoči in svetovanja ter priprava in izvajanje preventivnih in izobraževalnih programov.
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4.2
DEOS

DEOS celostna oskrba starostnikov, d. o. opravljanja institucionalno varstvo starejših v osmih centrih starejših DEOS po Sloveniji 
in socialnovarstvene storitev v oskrbovanih stanovanjih. Deluje že od leta 1995 in zaposluje več kot 690 zaposlenih, ki skrbijo za 
1340 stanovalcev. Način dela v DEOS centrih starejših zaznamujejo zaposleni, ki so strokovno usposobljeni vsak na svojem 
področju in vedno delujejo v dobro stanovalcem. Pristop DEOSA je izrazito celosten s poudarkom obravnave vseh področjih 
življenja starostnikov. V družbi DEOS razvijajo lastne procese in znanja, da lahko vsem stanovalcem vedno nudimo najustreznejšo 
in najboljšo oskrbo. V DEOS centrih spodbujajo izvedbo strokovnih delavnic za ozaveščanje strokovnih in širše javnosti o občutku 
varnosti pri starejših. V organizaciji se namreč zavedajo resnosti problematike, ter potrebe po zagotavljanju varnosti v starosti. 
Deos center Medvode je vključen v projekt z naslovom Medgeneracijsko sodelovanje za varno starost, ki ozavešča o resnosti 
problema zmanjšanega občutka varnosti v starosti in išče ustrezne načine za razrešitev le tega. Poleg tega v okviru skrbi za 
starostnike DEOS sodeluje pri naslednjih projektih: Aktiven dan za aktivno starost, Alzheimercafe, Prijatelja srca ter Varna starost.
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Metodologija 
V raziskavi smo primerjali značilnosti 
starostnikov na različnih življenjskih 
področjih ter občutku varnosti med stare-
jšimi v domovih za ostarele (v DEOS-u) in 
starejšimi, ki bivajo v domačem okolju. 
V raziskavi smo uporabili kvantitativno in 
kvalitativno metodologijo. S kvantitativno 
metodologijo smo pridobili splošnejše 
demografske in vsebinske podatke, ki 
smo jih s pomočjo dodatnih vprašanj 
poglobljeno analizirali.
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5.1
Instrumenti

Sestavili smo anketni vprašalnik z vprašanji odprtega in zaprtega tipa. Pri sestavljanju vprašanj smo 
bili pazljivi, da so bila le-ta čim bolj jasna in razumljiva za starejšo populacijo ljudi. Tudi dolžina 
vprašalnika je bila temu primerna. V DEOS-ovih centrih je vprašalnik izvedel intervjuvar v živo, pri 
starejših, ki živijo v domačem okolju, pa je zbiranje podatkov potekalo v živo, kot tudi preko spleta (ob 
morebitni pomoči).

Analizo podatkov in primerjavo smo izvedli na naslednjih življenjskih področjih:
Psihično počutje
Socialni stiki 
Samostojnost in zdravstveno stanje
Splošna varnost in zaupanje v sistem
Materialna in zdravniška preskrbljenost 

Ključno področje raziskovanja je bilo področje občutka varnosti. Cilj raziskave je zajemal tudi analizo 
povezav med ključnimi življenjskimi področji in občutkom varnosti. Primerjavo smo izvedli z namen-
om, da ugotovimo, ali obstajajo razlike med doživljanjem življenja in občutka varnosti pri starostnikih 
v institucionalni oskrbi in starostniki, ki živijo v domačem okolju. To je pomembno z vidika konceptual-
izacije občutka varnosti in morebitne potrebe po segregaciji samega koncepta.
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5.2
Vzorec

V raziskavi so sodelovali starostniki (nad 65 let), od tega je bilo 107 moških in 250 žensk. 

Vzorec starostnikov smo razdelili glede na to, ali so v institucionalni oskrbi ali ne. V institucionalni 
oskrbi - iz centrov starejših DEOS je je bilo 226 udeležencev, 131 pa je bilo udeležencev, ki živijo v 
domačem okolju. Vzorec starostnikov v DEOS-ovih centrih starejših je reprezentativen za slovensko 
populacijo starostnikov, saj so bili udeleženci raziskave izbrani naključno iz vseh njihovih centrov po 
celotni Sloveniji. Starostniki v domači oskrbi pa so bili izbrani s priložnostnim vzorčenjem.

Največ (38%) sodelujočih v raziskavi je bilo iz starostne skupine med 66 in 75 let, sledi 35% ljudi iz 
starostne skupine med 76 in 85 let ter najmanj in sicer 27% ljudi iz starostne skupine nad 86 let.

Večina starostnikov, sodelujočih v raziskavi, je ovdovelih (49%) in poročenih (31%), 13% je samskih in 7% 
razvezanih. Glede na izobrazbo ima največ ljudi (51%) srednješolsko izobrazbo, sledi 26% starostnikov 
z višješolsko izobrazbo ali več ter 23% ljudi z osnovnošolsko izobrazbo ali manj. 
V DEOS-u je bilo med udeleženci raziskave 56% vernih, izven DEOS-a pa je bilo vernih 59%.
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Predstavitev rezultatov

Rezultate raziskave predstavljamo po 
naslednjih sklopih:

Opis splošnih značilnosti populacije sta-
rostnikov in doživljanja obdobja starosti:
v tem sklopu opisujemo deskriptivno 
statistiko doživljanja splošnih življenjskih 
področij in primerjalno analizo le-teh pri 
starostnikih v in izven institucionalne 
oskrbe

Starostniki in občutek varnosti: 
- pravni vidiki varnosti in starosti
- deskriptivna statistika in primerjalna 
analiza podatkov na področju občutka 
varnosti statistična analiza 
- povezanosti občutka varnosti z ostalimi 
življenjskimi področji pri starostnikih v in 
izven institucionalne oskrbe
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6.1
Opis splošnih značilnosti populacije starostnikov 
in doživljanja obdobja starosti: 

6.1.1 Psihično počutje
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Opis splošnih značilnosti populacije starostnikov 
in doživljanja obdobja starosti: 
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obžalovanjem
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življenje gledam z 
razočaranjem in 
obžalovanjem

Kako doživljate 
obdobje starosti?
Večina starostnikov na svoje preteklo 
življenje gleda kot “zadovoljivo, čeprav 
bi nekatere stvari lahko izpeljali bolje”. 
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Kako ocenjujete svoje 
splošno psihično počutje?

Starostniki svoje psihično počutje 
ocenjujejo kot dobro. 

Odstotek starostnikov, ki svoje splošno 
psihično počutje ocenjujejo kot “slabo” 
oz. “zelo slabo”, je zelo nizek, in sicer 
5% vseh anketiranih. Kot “dobro” in 
“zelo dobro” ocenjuje svoje psihično 
počutje 72% vseh ljudi sodelujočih v 
raziskavi. V spodnjem grafu prikazuje-
mo rezultate ločeno glede na to, ali 
starostniki prihajajo iz DEOS-a ali živijo 
doma.
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Ali vas je česa strah?
Zanimalo nas je, ali se starostniki česa bojijo in če, česa? V 
DEOS-u je 68% ljudi odgovorilo, da jih je nečesa strah, 
medtem ko se je izven DEOS-a skoraj enak odstotek ljudi 
opredelil, da jih ni strah. 

Podrobnejša analiza je pokazala, da se v DEOS-u se največ 
starostnikov (39%) boji bolezni in poškodb, nepokretnosti in 
bolečin (20%) ter smrti in umiranja (10%); ostali odgovori kot 
so vojne, bolnice in operacije, samota, demenca, težave in 
življenje, nadlegovanje s strani sostanovalcev, lopovi, 
prihodnost, starost, gorenje, zaprti prostori, mrčesa, oseb-
nostno spreminjanje in neznano so skupaj predstavljali 
dokaj visok delež (31,5 %), vendar imajo posamično zane-
marljiv delež. Izven DEOS-a je največ starostnikov (25,7 %) 
opredelilo strah do življenja in težav, poškodb in bolezni 
(22,8 %) ter nepokretnosti (17,1 %); ostali odgovori so skupaj 
predstavljali 34,4 %, kar je visok delež, vendar pri posamičnih 
odgovorih zanemarljiv. Posebej smo raziskali strah pred 
smrtjo. Izkazalo se je, da 87% starejših iz DEOS-a in 78% 
starejših izven DEOS-a ni strah smrti.
Rezultati so pokazali, da se starostniki v največji meri bojijo 
pešanja, bolezni in poškodb.
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6.1
Opis splošnih značilnosti populacije starostnikov 
in doživljanja obdobja starosti:

6.1.2 Socialni stiki
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Kako povezane se čutite 
s svojo družino?
Anketiranci se čutijo povezane z družino.

Večina starostnikov iz DEOS-a povezanost z družino 
označuje kot “zelo dobro”, tisti izven DEOS-a pa kot 
“dobro” oziroma “zelo dobro”. Starejši se v DEOS-u in 
izven DEOS-a v iskanju podpore najpogosteje obrnejo 
na družino in partnerje.
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Se kdaj počutite 
osamljeni?
 Večina anketirancev tudi na splošno zaupa ljudem 
(68% starostnikov iz DEOSa in 73% izven), prav tako 
se v splošnem čutijo upoštevane (delež odgovor-
ov “skoraj nikoli” in “nikoli” predstavlja samo 9% 
celotnega vzorca raziskave). Po drugi strani pa se 
določen delež (19%) starostnikov “pogosto” ali 
“zelo pogosto” počuti osamljene, pri čemer je večji 
delež teh iz DEOS-a. Podrobnejše podatke lahko 
vidimo v spodnjem grafu:
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6.1
Opis splošnih značilnosti populacije starostnikov 
in doživljanja obdobja starosti:

6.1.3 Samostojnost in zdravje I Materialna preskrbljenost

Z raziskavo smo ugotovili, da predvsem starostniki izven DEOS-a visoko vred-
notijo samostojnost, neodvisnost in svobodo. Podrobneje nas je zanimalo, kako 
samostojne se starostniki počutijo pri splošnih opravilih, kot sta oblačenje in 
hranjenje.

Večina (62%) vseh starostnikov sodelujočih v raziskavi svoj materialni položaj 
ocenjuje kot zadovoljiv (60% starejših v DEOS-u in 67% starejših izven DEOS-a).  
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Koliko ste samostojni pri 
vsakodnevnih opravilih
(kot naprimer oblačenje 
in hranjenje)?
Vidimo lahko, da je 47% anketirancev iz DEOS-a, 
kljub temu da so v domu za starejše, še vedno 
popolnoma samostojnih. Nesamostojnih je le 
16% anketiranih DEOS-ovih oskrbovancev. Tisti, 
ki živijo doma, pa se v veliki večini (99%) doživlja-
jo kot v glavnem ali popolnoma samostojne. K 
samostojnosti lahko prispeva tudi možnost upo-
rabe mobilnega telefona oz. računalnika, saj 
predstavlja sredstvo, s katerim lahko starejša 
oseba sama dostopa do informacij, nujnih klicev 
in pomoči, ko le-to potrebuje. Dostopa do telefo-
na ali računalnika nima le 15% anketirancev iz 
DEOS-a in 4% anketirancev izven DEOS-a.
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Kako ocenjujete 
svoje zdravje?
Samo 12% starejših v DEOS-u in 8% starostnikov 
izven DEOS-a svoje zdravje ocenjuje kot “slabo” 
oziroma “precej slabo”, medtem ko 89% vseh 
starostnikov sodelujočih v raziskavi ocenjuje svoje 
zdravje kot “precej dobro”.

Na vprašanje, ali so starostniki zadovoljni z našim 
zdravstvenim sistemom, jih je 82% iz DEOS-a in 
68% ljudi izven DEOS-a odgovorilo z “da”.
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6.1
6.1.4 Primerjava prednosti in slabosti izven in institucionalnega bivanja v starosti
60% starostnikov iz DEOS-a je izrazilo mnenje, da bi raje živeli doma v domačem 
okolju zaradi bližine svojcev in sosedov, vrta, samostojnosti, večje svobode, 
ker bi živeli brez nadzora in z več možnostmi za gibanje. Opredelili so tudi, da kljub 
želji bivati doma to ni mogoče zaradi nepokretnosti, ker nimajo koga, ki bi skrbel zanje 
oz. nočejo biti v breme. Življenje v domu jim predstavlja varnost, oskrbo, preskrbljenost, 
socialne stike in samostojnost, saj lahko poskrbijo zase, dobijo pomoč in ne čutijo, 
da bi bili komurkoli v breme. 
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6.2
Starostniki in občutek varnosti

6.2.1 Pravni vidiki varnosti in starosti
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Varnost v Sloveniji je urejena na državni in lokalni ravni z več zakoni in pravnimi akti, za organizacijo varnosti pa skrbita 
državna uprava in lokalna skupnost, kjer se srečujemo s  tremi vrstami varnostno izvršilnih organov javne uprave in sicer: 
policija, občinska inšpekcija in občinsko redarstvo. Vsi organi pa med seboj sodelujejo in delujejo usklajeno na podlagi 
zakonskih osnov s skupnim ciljem zagotavljanja varnosti ter javnega reda in miru.

Ogrožanje varnosti po kazenskopravni zakonodaji (135. člen KZ-1) je definirano na sledeč način: »Kaznivo dejanje ogrožanja 
varnosti stori, kdor ogrozi varnost kakšne osebe z grdim ravnanjem ali z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje ali 
telo.«

Ustavna pravica do osebnega dostojanstva in varnosti nam zagotavlja največjo obrambo pred posegi državne oblasti in 
posameznikov, saj je po ustavi prepovedan vsak poseg v dostojanstvo, osebnostne pravice, zasebnost in varnost (z izjemo 
zakonskih določenih posegov). V sferi te določbe je državi naloženo, da si aktivno prizadeva zagotavljati najvišjo mogočo 
razumno dosegljivo stopnjo varnosti prebivalcev.
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V pravnih aktih so opredeljene sledeče oblike varnosti:

- Ustavno varovana je pravica do zasebne lastnine, kar zagotavlja svobodo ravnanja na premoženjskem področju posa-
meznika, slednje pa z vidika varnosti predstavlja predvsem materialno varnost.

- Načelo pravne varnosti s svojo zahtevo po predvidljivem in zanesljivem pravu ter zahtevo po stabilni zakonodaji s trajno 
in stalno vsebino pravnih aktov ustvarja zaupanje v pravo.

- Socialno varnost določajo načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo, da se vključi in ostane vključen v 
družbeno okolje ter v njem aktivno deluje.

- Človekovo zdravje varuje ustavno določena pravica do zdravstvenega varstva, ki je ena najpomembnejših vrednot. 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nadalje ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja.

V slovenski zakonodaji definicije pojma starosti ni – starostnika lahko opredelimo le v
povezavi s telesnimi spremembami in nezmožnostjo samostojnega opravljanja dnevnih
aktivnosti. Je pa v nekaterih zakonih starost opredeljena pri 65-ih letih kot mejnik, pri kateri
posameznik ni več zmožen opravljati delovnih obveznosti in je zato upravičen do socialnih pravic.
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Evropska socialna listina (katere podpisnica je tudi Slovenija) določa, da morajo države podpisnice:

a) omogočiti starejšim osebam, da ostanejo polnopravni člani družbe tako dolgo, kot je mogoče glede na fizične, 
intelektualne in psihične zmožnosti s pomočjo ustreznih sredstev in informacij;
b) omogočiti starejšim osebam, da si svobodno izberejo svoj življenjski slog in da živijo
samostojno v domačem okolju tako dolgo, kot želijo in zmorejo ob pomoči; ter
c) jamčiti starejšim osebam, ki živijo v ustanovah, pomoč ob upoštevanju njihove zasebnosti ter sodelovanja pri odločit-
vah, ki se nanašajo na življenjske razmere v ustanovah.

Evropska socialna listina vključuje 4 pomembnejše pravice, ki omogočajo kakovostno življenje starejših, in sicer:
pravico do samoodločanja, izbire lastnega sloga življenja, zasebnosti;
pravico do dela v vseh oblikah, tudi po upokojitvi (do pravičnih delovnih razmer, do varnih in zdravih delovnih razmer, 
do pravičnega plačila);
pravico do socialne in zdravstvene varnosti, ki se izvaja s pokojninsko in zdravstveno zakonodajo
pravico do strokovne obravnave skladno z deklaracijo o ČP.

Danes je starost prikrita diskriminacija, ki se najbolj opazi v zdravstvenem in socialnem
sistemu, kjer so ljudje čustveno bolj ranljivi. Potrebno je sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo
diskriminacije starejše populacije že zaradi dejstva, da tudi v okoliščinah izgube
samostojnosti, starejši ljudje še vedno »živijo«, še vedno imajo pravice in si zaslužijo
(z)možnost, da uresničijo svoje želje po kakovostnem in dostojnem staranju, vključujoč dobro počutje in spoštovanje 
ter, ker v primerjavi z drugimi življenjskimi obdobji, v starosti človeška zmogljivost ni statična, ampak se običajno naglo 
spreminja (Oven, 2019).
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Ali se v svojem živlejnju
počutite varno?
Dobrih 80% vseh anketiranih se počuti varno oz. zelo 
varno v svojem vsakdanjem življenju. Primerjava podat-
kov iz DEOS-a in izven DEOS-a kaže (Slika ?), da se več 
starostnikov v DEOS-ovih centrih počuti “zelo varno” v 
primerjavi s starostniki doma, ti pa se v večji meri 
počutijo “varno”.
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Kaj pomeni očutek varnosti?
Iz opisov, kaj starostnikom pomeni občutek varnosti, 
smo oblikovali naslednje kategorije:
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Tako pri anketirancih iz DEOS-a kot tistih izven je bilo v opisih najpogosteje zaslediti socialne stike in dobre odnose, npr. “da imam okrog sebe svoje 
domače”.  da imam pomoč od domačih, da se imam na koga obrniti. Starostniki v DEOS-ovih centrih so poročali, da k njihovemu občutku varnosti 
poleg tega precej pripomore tudi materialna in zdravniška preskrbljenost, najmanj pogost odgovor pa je bil bivanje v domu za starejše oziroma 
imeti dom. Najpogostejši dejavniki, ki prispevajo k občutku varnosti starostnikom, ki bivajo izven DEOS-a, pa so bili poleg socialnih stikov in dobrih 
odnosov še neogroženost in brezskrbnost, samostojnost, neodvisnost in svoboda, najmanj pogost odgovor pa je bil tako kot pri odgovorih iz 
DEOS-a bivanje v domu za starejše oziroma imeti dom. Ugotavljamo, da so starostnikom za ohranjanje občutka varnosti najpomembnejši socialni 
stiki in dobri odnosi.

Dejavnike, ki vplivajo na občutek varnosti, smo preverjali tudi z zaprtim tipom vprašanja, kjer smo udeležence prosili, naj dejavnike “socialni stiki, 
finančna zmogljivost, zdravje, dobri bivalni pogoji, samostojnost in vera” razvrstijo od najbolj do najmanj pomembnega za njihov občutek varnosti. 
Največ anketirancev (65%) je na prvo mesto postavilo zdravje. Dobri bivalni pogoji so se znašli na prvem mestu pri 33% sodelujočih, socialni stiki pri 
32%, finančna zmogljivost pri 30% in samostojnost pri 24%. Vero je 71% vseh anketirancev označilo kot najmanj pomemben dejavnik občutka varno-
sti.  

Zdravje je za 65% vseh sodelujočih v raziskavi najpomembnejši dejavnik, ki prispeva k njihovemu občutku varnosti. Samostojnost je 24 % vseh 
sodelujočih označilo kot najbolj pomembno. Socialni stiki, ki jih je 31,5 % vseh anketirancev izbralo kot prioriteto. Dobri bivalni pogoji so po pomem-
bnosti na prvem mestu 33% vsem ljudem iz raziskave, na predzadnjem mestu je finančna zmogljivost, ki jo je 30% vseh starostnikov sodelujočih v 
raziskavi izbralo kot najpomembnejši dejavnik občutka varnosti. Vero je 71% vseh anketirancev označilo kot najmanj pomemben dejavnik občutka 
varnosti. Iz te analize je moč sklepati, da je najpomembnejši dejavnik občutka varnosti večini starejših ljudi zdravje in samostojnost, najmanj pa sta 
pomembni finančna zmogljivost in vera. 

Iz te analize je moč sklepati, da pri občutku varnosti prednjači zdravje. Temu pritrjuje tudi Na vprašanje, kdaj se ne počutijo varne, je 39% anketi-
rancev iz DEOS-a odgovorilo takrat, ko se jim poslabša zdravstveno stanje in so odvisni od drugih.

Nekateri starostniki so v opisih, kaj jim predstavlja varnost, omenjali tudi državo, npr. “da živim v varni državi”, “varna država Slo., imamo vojsko, 
policijo.”. Po tem smo sicer spraševali tudi v vprašanju, ali se počutijo varne v Sloveniji kot državi, kjer so rezultati pokazali, da se anketirani starostni-
ki izven DEOS-a v Sloveniji počutijo nekoliko manj varne (5%), kot tisti iz DEOS-a (1%).
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 Z namenom konceptualizacije občutka varnosti, smo naredili dodatne statistične analize. Ugotavljali smo, kako je občutek varnosti pov-
ezan z demografskimi spremenljivkami in preučevanimi spremenljivkami različnih področij življenja starostnika.

V splošnem se bolj varno počutijo tisti starostniki, ki so bolj zdravi, ki doživljajo obdobje starosti v bolj pozitivnem smislu, se psihično bolje 
počutijo, so manj osamljeni, bolje ocenjujejo svoje otroštvo, so bolj samostojni, se počutijo bolj upoštevane, imajo boljši materialni 
položaj in se počutijo bolj varne v državi. Občutek varnosti ni povezan s strahom pred smrtjo, s tem, ali so starostniki verni, če zaupajo 
ljudem in s tem, ali imajo mobilni telefon oz. računalnik in s tem dostop do informacij, nujnih klicev in pomoči. 

Občutek varnosti se ne razlikuje glede na spol in starost, se pa razlikuje glede na to, ali živijo starostniki v DEOS-u ali doma, zato v nadal-
jevanju predstavljamo razlike med enimi in drugimi starostniki.
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- svoje zdravje ocenjuje slabše, vendar čuti večji občutek varnosti;

- je zadovoljen z zdravstvenim sistemom;

- na svoje preteklo življenje gleda zadovoljivo, čeprav bi nekatere stvari lahko boljeizpeljal,

- svoje otroštvo ocenjuje povprečno;

- svoje psihično počutje ocenjuje kot dobro;

- je zelo dobro povezan s svojo družino in zaupa ljudem, se počuti upoštevan in zelo redko 
občuti osamljenost; 

- ocenjuje svoj materialni položaj kot zadovoljiv in se počuti samostojen, tudi zaradi pogoste 
uporabe mobilnega telefona oz. računalnika;

- Slovenijo dojema kot varno državo.

DEOS starostnik
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- svoje zdravje ocenjuje boljše, je popolnoma samostojen, vendar čuti manjši občutek varnosti; 

- ima mobilni telefon/računalnik; 

- je zadovoljen z zdravstvenim sistemom;

- na svoje preteklo življenje gleda zadovoljivo, čeprav bi nekatere stvari lahko bolje
izpeljal, svoje otroštvo ocenjuje kot dobro 

- svoje psihično počutje ocenjuje kot dobro, ga ni strah 

- je veren

- je dobro povezan s svojo družino, zaupa ljudem, se počuti upoštevano, zelo redko oz. včasih 
čuti osamljenost

- svoj materialni položaj ocenjuje zadovoljivo 

- v Sloveniji kot državi se počuti manj varno 
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DEOS CENTRI DOMAČA OSKRBA

ZDRAVSTEVNI 
SISTEM

OBČUTEK 
STRAHU

POVEZANOST 
Z DRUŽINO

DOMAČA 
ŽIVAL

Tisti, ki so bolj zadovoljni z zdravstven-
im sistemom, imajo večji občutek 
varnosti v vsakdanjem življenju. 

Zadovoljstvo z zdravstvenim sistemom 
ni povezano z občutkom varnosti.

Tisti, ki doživljajo manjši občutek 
strahu, imajo večji občutek varnosti v 
vsakdanjem življenju. 

Občutek strahu in občutek varnosti 
med seboj nista povezana.

Tisti, ki so bolj povezani z družino, imajo 
večji občutek varnosti. 

Občutek varnosti in občutek povezano-
sti z družino med seboj nista povezana.

Občutek varnosti in družba domače 
živali med seboj nista povezana.

Tisti, ki imajo družbo domačih živali, 
imajo večji občutek varnosti.
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7
Zaključki

Osnovne analize podatkov so pokazale:
področje socialnih stikov: 

- starostniki so precej dobro povezani s 
svojo družino, zaupajo ljudem, 

- psihično počutje: večina starostnikov 
je zadovoljna s svojim psihičnim počut-
jem. 

- področje zdravja, zdravstvenega siste
ma, samostojnosti in materialnega 
stanja

- večina starejših je precej samostojnih 
in ne potrebujejo veliko pomoči pri 
opravljanju vsakodnevnih opravil.
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7.1
Področje socialnih stikov:

 starostniki so precej dobro povezani s svojo družino, zaupajo ljudem, 
se obrnejo na družino in partnerje, ko potrebujejo pomoč in podporo, 
se počutijo precej upoštevane in precej redko čutijo osamljenost. 
Družba domače živali se pri starostnikih, ki živijo v domačem okolju, 
pomembno pozitivno povezuje z občutkom varnosti.
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7.2
Psihično počutje:

Večina starostnikov je zadovoljna s svojim psihičnim počutjem. 
Starejši so s preteklim življenjem v večini zadovoljni in ga ne obžalujejo, 
temveč so z njim pomirjeni. Starostniki v DEOS-u doživljajo nekoliko več 
strahu od starostnikov v domačem okolju. Podrobnejša analiza je pokazala, 
da se velika večina starostnikov smrti ne boji, se pa bolj bojijo bolezni ali poškodb, 
težav in življenja, nepokretnosti in bolečin. 
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7.3
Področje zdravja, zdravstvenega sistema, samostojnosti in materialnega stanja:

večina starostnikov sodelujočih v raziskavi je izrazila zadovoljstvo s svojim zdravjem, 
zdravstvenim sistemom in materialnim stanjem. Večina starejših je precej samostojnih
in ne potrebujejo veliko pomoči pri opravljanju vsakodnevnih opravil 
(kot sta npr. oblačenje in hranjenje). K samostojnosti prispeva tudi uporaba mobilnega 
telefona ali računalnika, ki je precej pogosta med starejšimi. 
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Večina starostnikov se v Sloveniji kot državi počutijo precej varne, prav tako čutijo prece-
jšen občutek varnosti v vsakdanjem življenju. Občutek varnosti se ne razlikuje glede na 
spol in starost, se pa razlikuje glede na to, ali živijo starostniki v DEOS-u ali doma. V 
DEOS-ovih centrih se starostniki počutijo bolj varne kot v domači oskrbi.

Ugotavljamo, da so socialni stiki in dobri odnosi ter zdravje in dobro počutje najpomembnejši 
dejavnik občutka varnosti. Pomembni so tudi neogroženost in brezskrbnost, samostojnost in 
finančna zmogljivost. Najmanj na občutek varnosti vpliva vera.
Analiza primerjave življenja v domačem okolju z življenjem v domu je pokazala zadovoljstvo 
starostnikov iz DEOS-a z življenjem v domu zaradi različnih dejavnikov, ki jim v domu pred-
stavljajo občutek varnosti: oskrba, preskrbljenost, socialni stiki, samostojnost in drugo. Več kot 
polovica starostnikov iz DEOS-a je sicer izrazila željo po bivanju doma, zaradi socialnih stikov 
z domačimi in sosedi, vrta, samostojnosti in večje svobode, vendar bivanje v domu vidijo kot 
boljšo možnost, predvsem v primeru nepokretnosti in ker se tako ne čutijo v breme.

7.4
Splošno povzeto:
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8
Kako vidimo varnost

Priložene risbice in zapisi prikazujejo 
empiričen del raziskave, ki smo jo izvedi 
v sklopu projekta. Vključitev mlajše 
generacije pa izvedli z namenom dru-
gačnega pogleda na samo varnost, ki ga 
z leti ali zgolj poglobimo ali pa popolno-
ma spremenimo. 
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Da preživim svoj čas v naravi in da imam 
dovolj sredstev za preživetje.
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Da si svoboden v govoru, v izražanju.
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»Občutek varnosti – občutek, da te ima 
nekdo rad.«
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Sa imaš streho nad glavo, hrano v 
hladilniku, zdravje v družini varnost je 
občutek, ko vemo, da smo lahko znotraj 
sebe mirni, z optimizmom zremo v 
prihodnost, ne bojimo se okolja ali 
vstopanja v odnose z različnimi ljudmi. 
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Raje sem doma – če pa si sam, nikdar ne 
veš, kdaj potrebuješ pomoč, zato pride v 
poštev dom.
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USTVARIMO PRILOžNOSTI

Projektne aktivnosti se izvajajo skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru prednostne osi: »10. Znanje, spretnosti 
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: »10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem 
in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih 
kompetenc«, specifičnega cilja: »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«
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