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Spoštovani!
Eno izmed pomembnih vprašanj v Sloveniji je dolgotrajna oskrba starejših ljudi.
Številni so zaradi bolezni, invalidnosti, starosti in drugih razlogov v daljšem
časovnem obdobju (trajno ali ponavljajoče) odvisni od pomoči druge osebe pri
opravljanju vsakodnevnih temeljnih aktivnosti (npr. hranjenje, kopanje, umivanje,
oblačenje, leganje v posteljo in vstajanje iz nje, uporaba stranišča ter
obvladovanje inkontinence, jemanje zdravil) in/ali podpornih aktivnostih (npr.
nakupovanje, pranje perila, sesanje, kuhanje in opravljanje gospodinjskih del,
upravljanje financ, uporaba telefona).
Na naslednjih straneh vam želimo raziskovalci SHARE postaviti nekaj vprašanj o
tem, kakšna so vaša stališča o ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Ko boste
izpolnili ta vprašalnik, prosimo, da ga zaprete v priloženo kuverto in pošljete na:

Ipsos d.o.o.
Za: ga. Kaja Vimer
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Slovenia
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo!

Dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Oseba, odvisna od pomoči druge osebe,
sodi v ustanovo (npr. dom za ostarele ali
negovalna bolnišnica), kjer lahko dobi
ustrezno nego.
Za odvisno osebo lahko najbolje
poskrbimo v domačem okolju z družinsko
in strokovno oskrbo (npr. patronažna
služba, socialna oskrbovalka).
Za odvisno osebo lahko najbolje
poskrbimo v domačem okolju samo s
strokovno oskrbo (npr. patronažna služba,
socialna oskrbovalka).
Odvisna oseba se bo najbolje počutila v
družinskem domu in samo z družinsko
oskrbo.
Država lahko za odvisne osebe najbolje
poskrbi tako, da njihovim družinskim
članom nudi delno plačilo v denarju (na
primer 45% tržne vrednosti storitve,
vendar največ 420 EUR/mesec) in lahko
sami poskrbijo za svoje bližnje.
Za odvisne osebe lahko skrbijo le ustrezno
usposobljeni posamezniki, zato se morajo
tudi družinski člani ustrezno usposobiti za
oskrbo.
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Država želi vsakomur, ki potrebuje več kot pol ure pomoči na dan, ponuditi formalno pomoč
pri teh aktivnostih, kar pa lahko stori na različne načine. Na naslednji strani navajamo nekaj
trditev, ki opisujejo različne možnosti nudenja pomoči v daljšem časovnem obdobju. Prosimo
vas, da jih pazljivo preberete in označite, v kolikšni meri se z njimi strinjate.

Sedaj pa vam bomo našteli nekaj trditev, ki predstavljajo različne življenjske situacije, v katerih se
lahko Vi sami znajdete. Še vedno vas sprašujemo le o pomoči v daljšem časovnem obdobju
(trajno ali ponavljajoče) in prosimo vas, da v tabeli označite, kako verjetno bi se odločili za to,
kar trditve opisujejo.
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Zagotovo
ne

Če bi hudo zbolel/a in bi trajno potreboval/a
pomoč druge osebe, bi želel/a, da zame skrbijo v
ustrezni instituciji (npr. dom za starejše ali
negovalna bolnišnica).
Če bi hudo zbolel/a in bi trajno potreboval/a
pomoč druge osebe, bi želel/a, da zame skrbi
moja družina oz. sorodniki ali drugi bližnji.
Če bi hudo zbolel/a in bi trajno potreboval/a
pomoč druge osebe, bi želel/a, da zame skrbijo
strokovnjaki, plačani s strani države (npr.
patronažna služba, socialna oskrbovalka) na
mojem domu.
Če bi hudo zbolel/a in bi trajno potreboval/a
pomoč druge osebe, bi želel/a, da zame skrbijo
strokovnjaki, plačani s strani države, na mojem
domu ob pomoči družine oz. sorodnikov ali drugih
bližnjih.
Starost bi rad/a preživel/a v domu za starejše oz.
v nekem okolju, ki mi bo olajšalo vsakdanje
življenje.
Starost želim preživeti na svojem domu, v okolju,
ki ga dobro poznam.
Če bi obstajala možnost plačanega bolniškega
dopusta za zaposlene do tri mesece na leto (za
npr. 620 EUR neto/mesec, soc. prispevki plačani
od vaše bruto plače), za nego težko bolnega
družinskega člana, bi to možnost izkoristil/a.
Če bi se znašel/znašla v situaciji, ko bi nekdo od
bližnjih potreboval pomoč pri oskrbi, bi se bil/a
pripravljen/a dodatno izobraziti za nudenje
tovrstne pomoči.
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Država lahko družinam ponudi različne oblike pomoči pri dolgotrajni oskrbi. Prosimo,
obkrožite, katero bi najverjetneje izbrali VI. (Možen le 1 odgovor!)
»Če bi jaz skrbel/a za odvisno osebo, ki bi potrebovala več kot pol ure pomoči na dan, bi
želel/a:
Da od države dobim neko vsoto denarja (v višini 45 % vrednosti storitve, vendar
največ 420 EUR/mesec) in v celoti sam skrbim za odvisno osebo.
Da od države dobim neko vsoto denarja (v višini 45 % vrednosti storitve, vendar
največ 420 EUR/mesec) IN najamem storitev oskrbe.
Da od države dobim storitev oskrbe, ki jo organizira država (npr. patronažna oskrba,
socialna oskrba na domu).
Da od države dobim storitev oskrbe, ki jo organizira država (npr. patronažna služba,
socialna oskrba na domu) IN še sam pomagam pri oskrbi.«
Za konec vas prosimo, da označite še vaš spol in letnico rojstva:
a) Vaš spol:
moški

1

ženska

2

b) Katerega leta ste rojeni?
Letnica rojstva:

Hvala za vaše sodelovanje!
Prosimo, da izpolnjeni vprašalnik pošljete na:
Ipsos d.o.o.
Za: ga. Kaja Vimer
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Slovenija
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