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K OPERATIV LAKozAs IDOSEKNEK 

I. KIINDUL6pONT 
A magyarorszagi id6sotthonok d6nt6 t6bbsege felOlrt6l szervezett, 

nem k6perativ szemleletii. Ebb6l szamos problema szarmazik. Az 
allami intezmenyekben el6 id6sek k6z6tt sokan rossz k6rOlme
nyekre es hianyos ellatasra panaszkodnak. Meg a szinte megfizethe
tetlen maganotthonokban is el6fordul az igert k6rOImenyek es szol
galtatasok elmaradasa. A k6perativ otthonok kedvez6bb lakozasi 
felteteleket biztosithatnanak az id6s embereknek, kikosz6b6lhetnek 
a jelenlegi rendszer hibait. 

II. F6 KERDESEK 
Hogyan gondolkoznak az id6s emberek az egyOttlakozasr6l? 
Az id6sotthonokr6l kialakult k6zvelemeny mennyiben fedi a 
val6sagot? 
Milyen el6nyei vannak a jelenlegi id6sotthonoknak , mit lehetne 
megtartani bel6l0k? 
Milyen el6ny6ket (es hatranyokat) rejt a k6perativ szemleletii 
id6sek otthona a hagyomanyos formaval szemben? 
Van-e letjogosultsaga a kolf6ldi mintaknak Magyarorszagon? 
Milyen lakozasi forma lenne idealis az id6sek szamara? 

III. CELOK 
Szeretnenk megtudni , hogy a mai id6sek hogyan gondolkoznak az 
egyOttelesr6l. Ez az informaci6 segithet abban , hogy a gon
dolkozasm6djukhoz legjobban illeszked6 lakozasi format lehessen 
nekik biztositani. 
Szeretnenk megismerni a jelenlegi id6sotthonok el6nyeit , es ezeket 
a javasolt lakozasi formaba atmenteni. 
Szeretnenk megismerni a k6perativ szemleletii id6sotthonokban 
rejl6 , rna hazankban meg igen kiaknazatlan lehet6segeket. 
Mindezek az informaci6k segithetnek abban , hogy egy jobb lakozasi 
format lehessen kialakitani az id6seknek. 

I V. HIPOTEZIS 
Az id6seket ellat6 jelenlegi intezmenyrendszernek szamos hibaja 
van , peldaul a rossz k6rOImenyek es a kizsakmanyolas. Az id6sek 
t6bbsege nem a k6z6ssegi lakozast , hanem a jelenlegi rendszert 
utasitja el. A k6perativ otthonok kedvez6bb lakozasi felteteleket 
biztosithatnanak az id6s embereknek , kikosz6b6lhetnek a jelenlegi 
rendszer hibait. Ezt az ujfajta szemleletet a tovabbiakban fel le
hetne hasznalni a teljes szocialis intezmenyrendszer ujraszerveze
seben , ez azonban mar nem targya a jelen kutatasnak. 

V. Met6dus 
a jelenlegi helyzet objektiv vizsgalata a jogszabalyi hatter megis
meresevel es a szakirodalom attekintesevel 
a jelenlegi helyzet szubjektiv vizsgalata jelenleg id6sotthonban 
el6kkel keszitett interjukon keresztOI 
jelenlegi magyar peldak vizsgalata, el6ny6k es hatranyok megis
merese 
j6l miik6d6 kolf6ldi k6perativ otthonok vizsgalata , el6ny6k es 
hatranyok megismerese 
a feltart ismeretekb6l k6vetkeztetesek levonasa , es javaslat egy 
id6sek szamara kedvez6bb lakozasi forma kialakitasara 
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