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EGZISTENCINĖ VIENATVĖ: “TAI TAIP PAT SANTYKIŲ SU SAVIMI
PAČIU TRŪKUMAS, BUVIMAS DYKUMOJE” - SAKO SVEIKATOS IR
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI

Projektas “Alone”: tyrimo rezultatai
ALONE projekto partneriai džiaugiasi galėdami pranešti, kad tyrimas apie sveikatos
priežiūros ir socialinės srities specialistų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis,
egzistencinės vienatvės supratimą, suvokimą ir patirtį jau yra prieinamas. Projekto svetainėje galite rasti tyrimo ataskaitą įvairiomis kalbomis: anglų, italų, lietuvių, lenkų, rumunų ir švedų. Galutinis šio empirinio tyrimo, atlikto penkiose šalyse partnerėse, tikslas
yra atskleisti iššūkius ir apribojimus, su kuriais susiduria sveikatos priežiūros ir socialinės priežiūros specialistai, spręsdami vyresnio amžiaus žmonių egzistencinę vienatvę. Tyrimu taip pat buvo siekiama išryškinti atpažinimo, įgūdžių, mokymo ir palaikymo
poreikį, kovojant su šiuo reiškiniu, siekiant sukurti aukštos kokybės profesinio mokymo
programą, kuri galėtų patenkinti specialistų poreikius. Tyrimas parodė, kad beveik visose
šalyse partnerėse trūksta susijusios srities specialistų specifinių žinių apie egzistencinę
vienatvę. Įdomu pastebėti, kad paaiškinę, kas yra egzistencinė vienatvė, visi tyrimo dalyviai savo profesinėje veikloje susidūrė su ją išgyvenančiais pagyvenusiais žmonėmis.
Egzistencinė vienatvė apibrėžiama ir daugiausia siejama su tuštumos ir praradimo jausmu. Tyrimo dalyviai pabrėžia, kad vyresnio amžiaus žmonių egzistencinės vienatvės
identifikavimas ir įveika gali būti sunki užduotis, dažnai yra sunkus emocinis įsipareigojimas, kurį sustiprina žinių ir palaikymo trūkumas. Be to, vis dar tebevykstanti ir visą
pasaulį apėmusi „Covid-19“ pandemija privertė šalis įvesti tam tikrus žmonių kontaktų
suvaržymo ir socialinio atsiribojimo protokolus, sustabdant artimųjų vizitus pas senyvo

amžiaus žmones. Šioje nepaprastoje situacijoje tapo dar akivaizdesnė vyresnio amžiaus
žmonių egzistencinės vienatvės atpažinimo ir su ja susijusios problemos svarba.

Tik nelikdami VIENI,
galime tai pakeisti!
Visą tyrimo ataskaitą rasite paspaudę šią nuorodą
https://aloneproject.eu/documents-2/
o jei norite sužinoti daugiau apie projektą, galite
apsilankyti svetainėje www.aloneproject.eu
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