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Glede na demografsko stanje in projekcije staranja prebivalstva je eno ključnih
vprašanj v naši družbi, kako zagotoviti
kakovostno bivanje v starosti. To vprašanje se nanaša na primerna stanovanja
in tudi na širše bivalno okolje. Ustrezno stanovanje in okolica namreč opredeljujeta možnosti starejših ljudi, da
ohranjajo samostojnost in se dejavno
vključujejo v življenje skupnosti. To jim
omogoča, da uresničijo svojo zmožnost
za ohranjanje dobrega fizičnega in duševnega zdravja, hkrati pa so jim s tem
zagotovljene ustrezna zaščita, varnost in
skrb. Starejšim ljudem mora biti kar najbolj omogočeno, da kot neločljiv sestavni del družbene skupnosti živijo polno,
zdravo, varno in zadovoljno življenje.
Zaradi pomembnosti stanovanja in bivalnega okolja za starejšega človeka je v
knjigi predstavljen obsežen in podroben
pregled različnih vidikov bivanja starejših ljudi v Sloveniji, in sicer njihove stanovanjske razmere, navezanost na dom
in zadovoljstvo z njim, oskrba in pomoč pri bivanju, preureditve stanovanj
za bivanje v starosti, selitve in različne
oblike stanovanjske oskrbe in finančni
vidiki bivanja starejših ljudi. Knjiga ne
omogoča le seznanitve z bivalnimi razmerami starejših ljudi pri nas, ampak so

v njej predstavljeni tudi rešitve in priporočila za uspešen razvoj novih storitev,
mehanizmov in politik, pomembnih za
dvig kakovosti bivanja v starosti.
Knjigo priporočamo vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s staranjem prebivalstva, odločevalcem na vseh ravneh
odločanja in vsem posameznikom, ki bi
se radi seznanili z navadami, potrebami
in željami starejših ljudi glede bivanja.

Iz recenzije prof. dr.
Bojana Gruma
Znanstvena monografija izhaja iz spoznanja, da je staranje prebivalstva eden
od procesov sodobne družbe, ki jo najbolj zaznamuje. Povezano je z vsemi
vidiki njenega delovanja, tudi s stanovanjsko oskrbo in bivanjem starejših,
kar je osrednja tema knjige. Avtorji
(med drugim) poudarjajo, da je z vidika naraščanja deleža starejših v družbi
in njihove stanovanjske oskrbe v Sloveniji še posebej zaskrbljujoče, da smo do
zdaj razvijali predvsem institucionalno
varstvo, ki je najdražje med vsemi ob-

likami stanovanjske oskrbe. Poleg tega
smo Slovenci v visokem deležu lastniki
nepremičnin, in kot se je izkazalo, se s
starostjo ta delež celo povečuje. Monografija zato opredeljuje nove možnosti
bivanja v starosti, predstavlja stanovanjske rešitve, ki omogočajo koriščenje kapitala iz stanovanjskega lastništva, ter
prikazuje rešitve za načrtno in množično prilagajanje stanovanj za čim daljše
bivanje v domačih bivalnih okoljih.
Zelo podrobno so opisane tudi potrebe
starejših ljudi glede bivanja, kar ne bi
smelo ostati prezrto, še zlasti pri odločevalcih. Zaradi aktualne teme, jasnega
sloga pisanja, nazornih opisov in predstavljenih rešitev bo monografija gotovo
zelo zanimiva za znanstvene kroge ter
strokovno in širšo slovensko javnost.

Iz recenzije izr. prof. dr.
Vesne Dolničar
Knjiga daje natančen in strokoven
vpogled v bivanje starejših ljudi v Sloveniji. Poudarja izjemen pomen staranja
v domačem bivalnem okolju, ki je glede
na visoko stopnjo zadovoljstva in nave-
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zanosti na dom tudi preferenca starejših ljudi. Opisuje, s kakšnimi težavami
in pomanjkljivostmi se starejši ljudje
soočajo pri bivanju in kaj si želijo v
zvezi s tem. Spoznanja so pomembna,
saj ustrezno bivalno okolje, ki je prilagojeno potrebam, željam in navadam starejših ljudi, pripomore k zagotavljanju
kakovostnega življenja v starosti. Pri tem
avtorji pripisujejo velik pomen virom
pomoči na področju oskrbe starejših
ljudi v njihovih bivalnih okoljih. Kot se
je izkazalo, so to (še vedno) neformalne
mreže, ki jih oblikujejo sorodniki, zato
so v monografiji opisani različni programi podpore družinskim oskrbovalcem,
ki bi jih lahko razvijali in nadgrajevali
pri nas. Poudarjene so tudi potreba po
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nadaljnjem razvijanju dostopa do različnih storitev v lokalnem okolju, predvsem do storitev dolgotrajne oskrbe, ter
možnosti vpeljave in uporabe različnih
tehnoloških rešitev za varno in samostojno bivanje starejših ljudi v njihovih
domovih. Ugotovitve, predstavljene v
monografiji, temeljijo na izvirnih aktualnih znanstvenih podatkih za Slovenijo, ki jih avtorji umeščajo v teoretični
in empirični mednarodni okvir, s čimer
omogočajo širši vpogled v problematiko
bivanja v starosti, kar daje knjigi dodatno širino in uporabnost.
Izr. prof. dr. Boštjan Kerbler
Urbanistični inštitut Republike Slovenije,
Ljubljana
E-pošta: bostjan.kerbler@uirs.si

