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Az idősek szociális kapcsolatai és szabadidő eltöltése
Social contacts and spending of leisure time of the elderly
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A társadalmak idősödésének jelensége mára már közismertté vált, a világ számos
országában érzékelteti demográfiai, gazdasági, társadalmi hatását. A születéskor várható
átlagos élettartam növekedése, az alacsony gyermekszám magától értetődő módon hívta életre
a csökkenő, elöregedő társadalmak megjelenésének folyamatát. Mindez számos feladat elé
állította a szakpolitikák, a hazai és nemzetközi szervezeteket képviselőit, elsősorban az aktív,
egészséges időskor elősegítése érdekében. Az idősek életminőségének javítása, jóllétének
megtartása, emelése, a fizikai aktivitás megőrzése mellett a mentálisan aktív életmódot is
magába foglalja.
Módszer:
Előadásunkban egy 167 fős empirikus vizsgálat eredményeinek egy részét mutatjuk be, melyet
a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal közösen bonyolítottunk le azzal a céllal,
hogy felmérjük az idősek helyzetét, szükségleteit. A vizsgálatban való részvétel önkéntes volt,
így a demens és pszichiátriai betegek, valamint a felmérésben részt venni nem kívánók nélkül
összesen 167 főt válaszolt a kérdőív kérdéseire. Ez a lakók 51%-a, akik körében
kérdezőbiztosok bevonásával személyes lekérdezésen alapuló kérdőíves adatgyűjtést
70

alkalmaztunk. Az adatok rögzítését és feldolgozását SPSS 25.00 Windows szoftver
segítségével végeztük.
Eredmények:
Jelen írásunkban azon eredményeit ismertetjük, melyek a közösségi tevékenységekre, a
szabadidő eltöltésére, valamint a szociális kapcsolatok jellemzőire koncentrálnak. Elemző
munkánk során azt tapasztaltuk, hogy az érintettek, a bentlakásos idősek otthonában élők,
fokozottan nyitottak a fizikai és mentális aktivitás megőrzését szolgáló közösségi
tevékenységekre, melyek hosszú távon esélyt biztosít jóllétük fenntartásához, javításához.
Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy az általunk vizsgált idősek nem alkotnak
egységes csoportot. Szociális kapcsolataikban, nyitottságukban, közösségi tevékenységekben
való részvételükben, érdeklődési körükben differenciák figyelhetőek meg, melynek elsősorban
egészségügyi, szociális, életkori okai vannak. Az idős lakók többsége jó kapcsolatot ápol
lakótársaival, s az intézmény dolgozóival, a gondozókkal való kapcsolatok minősége is kedvező
képet mutat. Problémáikat az esetek többségében a gondozókkal és a családtagokkal beszélik
meg. Az intézmény által szervezett szabadidős programokon általában megjelennek a lakók, de
magasabb részvételi arány prognosztizálható, ha az érdeklődésükhöz közelebb álló témákban,
az életkori sajátosságaiknak megfelelő időtartamban szerveződnének ezek a programok.
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