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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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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.

Če se še pred desetletjem nismo pretirano ukvarjali z varnostjo, je ta danes predmet politične 
in družbene razprave. Koncept človekove varnosti predpostavlja, da je glavna referenčna točka 
zagotavljanja 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. Analizirati vire tveganja ni tako 
enostavno, saj imamo poleg objektivnih virov ogroženosti 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.

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 počutjem. 

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

- večina starejših je precej samostojnih in ne potrebujejo veliko pomoči pri opravljanju vsakodnevnih opravil.



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 pojmu-
jejo varnost, kateri dejavniki doprinašajo k njihovemu občutku varnosti in kateri dejavniki predstavljajo dejavnike tveganja. 
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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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- 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

- 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 Starostnik, ki živi doma

- svoje zdravje ocenjuje boljše, je popolnoma samostojen, vendar čuti manjši občutek 

- 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 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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