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nenadnim poslabšanjem stanja, 
so postale stalnica življenja. Kru-
ta usoda v njeno življenje ni po-
segla le enkrat, s slabšega je šlo le 
na slabše: »Ob dolgotrajni odso-
tnosti z doma sem se razšla tudi s 
partnerjem, ostala sem sama s si-
nom, vendar zaradi bolezni zanj 
kmalu nisem več mogla skrbeti, 
saj se je moje zdravstveno stanje 
tako poslabšalo, da niti hoditi 
nisem več mogla.« Nato je prišla 
zastrašujoča zdravniška napo-
ved: »Napovedali so mi samo do 
tri mesece življenja.« A minili so 
meseci in njena neusahljiva volja 
do življenja je premagala vse te-
žave. Preživela je. 

Srečen konec težav? Ne. 

Življenje »po smrti« Meseci v 
bolnišnici so se vlekli in vlekli. 
Po uspešnem okrevanju se je v 
misli prikradel nov strah: »Bala 
sem se dneva, ko bom odšla do-
mov. Nenadoma sem spoznala, 
da sem čisto sama, da nimam ni-
kogar, ki bi lahko skrbel zame.« 
Po dnevu vrnitve domov sta za 
oskrbo poskrbeli dve patronažni 
sestri, hrano so ji dnevno vozili 
iz Karitas. Nadaljuje: »Stikov s 
sorodniki nisem imela, nihče se 
zame ni pozanimal, v obupu sem 
prišla tako daleč, da sem pomi-
slila tudi na samomor.« Kako se 
je kljub vsemu močno oklepala 
življenja, izvemo skozi njeno pri-
poved; obupnega stanja se je po-
skušala rešiti tudi tako, da si je po 
vseh prostorih v stanovanju nale-
pila sinove slike: »To me je spod-
bujalo ostati pri življenju in me 
hkrati odvračalo od črnih misli.«

Čez leto dni je bila na invalid-
ski komisiji uradno spoznana za 
invalidko s pripadajočo pokoj-
nino. Sanje o dokončanju obeh 
fakultet in nadaljevanju dela, ki 
ga je vestno opravljala, so bile z 
odločbo končane. 

Kljub temnim mislim ni osta-
la povsem sama, pomagali so ji 
na centru za socialno delo, Ka-
ritas in prostovoljke z javnih del. 
Rehabilitacija, tudi v zdraviliščih, 
je potekala več kot dve leti, kmalu 
je začela samostojno skrbeti zase 
in drugič v življenju je »shodila«.

Življenje obrača in obrne 
Zdravstveno stanje gospe Jako-
bove se je bolezni primerno sta-
biliziralo, naučila se je živeti na 

novo in s tegobami diagnostici-
rane bolezni. Čez čas je spoznala 
novega partnerja, z njim zanosi-
la in rodila se jima je hčerka.  Ži-
vljenje je dobilo nov smisel, šlo 
je na bolje: »Bolezen me spre-
mlja ves čas, a sem kljub temu 
po rojstvu hčerke nadomesti-
la vse materinstvo, ki ga nisem 
mogla dati prvorojencu.« Ob 
tem za trenutek obmolkne in 
se zazre v daljavo, med krošnje 
dreves. Za trenutek slišiva le pe-
tje razigranih ptic in veter zapiha 
močneje. Nadaljevanje zgodbe 
ima konec, ki ga iz pripovedo-
vanih življenjskih izkušenj lah-
ko slutimo: »S hčerko sva ostali 
sami, ko je šla v prvi razred, s par-
tnerjem sva se ločila. Strah me je 
bilo kako naprej, znova so se stva-
ri obrnile navzdol.«

Finance in pomoč Postavimo 
se za trenutek v finančno (in ne 
čustveno) situacijo matere samo-
hranilke in njen mesečni priho-
dek: »Za vsakodnevno preživetje 
sem imela na voljo 360 evrov po-
kojnine, plus varstveni in otro-
ški dodatek. Preživnina, ki bi jo 
moral nakazovati oče, je prišla 

le redko.« Za Violeto Jakob se je 
začelo novo trpljenje, a ga je kot 
skrbna mati skrivala pred hčer-
ko. Začelo se je obdobje finanč-
nih stisk, prišli so dnevi, ko ni 
bilo denarja za plačilo položnic. 
Po pomoč se je obrnila na raz-
lične institucije, povezala se je 
z zvezo prijateljev mladine, da 
je hčeri omogočila letovanje na 
morju, na pomoč ji je priskoči-
la socialna delavka na osnovni 
šoli Vida Živkovič in ji svetova-
la, kam in kako naj se obrne po 
pomoč, pomagala pa ji je tudi pri 
vseh uradnih vlogah za denarno 
pomoč in subvencije. Pred leti je 
izvedela tudi za fundacijo Aktiva 
iz Ljubljane, kjer ji je veliko po-
magala Mirjam Srebrnjak: »Pri-
sluhnila je moji zgodbi, obiskala 
me je tudi na domu. Za vso po-
moč sem ji zelo hvaležna!«

Zaradi bolezni so se nadalje-
vale tudi hospitalizacije: »Nikoli 
nisi povsem sam,« pravi, »ko sem 
bila v bolnišnici, so mi pomagali 
starši hčerinih sošolcev, saj so jo 
za dni, ko sem bila zdoma, spre-
jeli v svoj dom.«

Nepravičnosti Violeta Jakob v 
pogovoru opozori tudi na po-
manjkljivosti sistema, v katerem 
živimo: »Državo zanima le, ka-
kšni so tvoji prihodki, nikoli pa 
ne upoštevajo tvojih odhodkov. 
Prav zlahka bi se ugotovilo, da 
marsikdo prejema dosti manj, 
kot je nujnih odhodkov, potreb-
nih za preživetje posameznika 

ali družine.« Ob tem opozori 
še na naslednje: »Zaradi bole-
zni imam predpisano posebno 
dieto, ki vključuje uživanje po-
sebnih prehranskih dopolnil, 
kar mesečno stane tudi do 100 
evrov. Za nakup tega ne obsta-
jajo nobene subvencije, vse si 
moram kupiti sama. Prav zato 
ne morem mimo dejstva, da jaz, 
ki sem zbolela za neozdravljivo 
boleznijo, ne prejemam pomoči 
za posebno prehrano, medtem 
ko narkomani, ki so večinoma 
to postali po lastni volji, za svoje 
zdravljenje brezplačno prejema-
jo metadon.«

Kako preživeti? Preden sva 
končala pogovor, sem v roko 
vzel beležko in si po njenih be-
sedah zapisal vse mesečne pri-
hodke in odhodke. Zaskrbljen 
sem vprašal, kje je matematika 
povedanega, kako jima uspeva 
preživeti mesec. »S skromnostjo, 
vsak cent je treba ‘obrniti’ pravil-
no, dobro premisliti, kaj in kdaj 
kupiti, poiskati in zaprositi za fi-
nančno pomoč, subvencije …«

A zmanjka pri dodatnih zunaj-
šolskih dejavnostih, nič ne osta-
ne za hčerine morebitne športne 
dejavnosti, glasbeno ali baletno 
šolo, dejavnosti, ki prinašajo nove 
mesečne položnice …

Tragedija? »Ne, vsak hčerin 
nasmeh mi pomeni nov sončni 
žarek, novo upanje in veliko vo-
lje do življenja. In moj mali son-
ček se veliko smeji …« 

ObRAZI KRIZE

 
Violeta Jakob
Violeta Jakob, 46-letna mati samohranilka, je rojena Mariborčanka. Končala 
je Srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. Zaradi neozdravljive avtoimune kro-
nične bolezni črevesja (Crohnova bolezen) je že 15 let invalidska upokojenka 
1. kategorije. 

Pripis avtorja
Violeta Jakob je moja sošolka iz srednje šole. Do stika z njo sem 

prišel po posredovanju osebe, ki jo poznava oba, ne da bi udele-
ženi vedeli, kdo je kdo v tej zgodbi. Bralcem se opravičujem za 
osebno noto v tem prispevku in uporabo lastnega imena sogovor-
ke, predvsem zaradi spoznanja, kako malo sem vedel o sošolki, s 
katero sem se prijateljsko in sosošolsko družil skozi dijaška leta … 


