
 

 

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from the 
European Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE AND HEALTHY AGEING IN SLOVENIA (AHA.SI) 

 

Poročilo o mreženju 

Verzija 2.0 

 

 

 

Pripravile:  

Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Katja Turk, Nuša Kerč, 

Andreja Mezinec, Urška Gračner, 

v sodelovanju s partnerji projekta AHA.SI 

 

 

 

 

 

Ljubljana, februar 2016



 

 

The Active and Healthy 
Ageing in Slovenia has 
received funding from the 
European Union. 

Povzetek 

Za uspešen potek projekta in doseganje zastavljenih ciljev so bistvenega pomena kontinuirano in 

usklajeno sodelovanje, povezovanje in skupna prizadevanja vseh deležnikov, ki sodelujejo pri projektu. 

S tem namenom smo načrtno in aktivno identificirali relevantne deležnike na področju staranja v 

Sloveniji ter kontinuirano izvajali dejavnosti, ki so omogočale redno povezovanje in komunikacijo med 

partnerji. Veliko pozornosti smo namenili razumevanju potreb deležnikov ter identifikaciji  njihovih stališč 

in vrednot. Načrtovali in organizirali smo aktivnosti, ki so spodbujale povezovanje in sodelovanje med 

identificiranimi deležniki.  

V začetni fazi projekta smo oblikovali listo deležnikov, ki smo jo ves čas poteka projekta nadgrajevali in 

dopolnjevali. Lista je sestavljena iz relevantnih organizacij in posameznikov iz različnih sektorjev, 

vladnih, nevladnih in zasebnih. Na podlagi liste deležnikov smo ocenili odnos navedenih do problematike 

staranja in v projektu obravnavanih tem ter s pomočjo programa pajek pripravili vizualno poročilo. Po listi 

deležnikov smo poslali dva spletna vprašalnika na začetku in na koncu projekta, s katerima smo 

ugotavljali stališča deležnikov do obravnavane problematike in morebitne spremembe v stališčih.  

Z deležniki smo se srečevali na sestankih in strokovnih srečanjih, kjer smo jim prisluhnili in se seznanili z 

njihovimi stališči, kar nam je omogočilo podlago za oceno potrebnih sprememb. Organizirali smo štiri 

strokovna srečanja, kjer smo v skladu s faznim potekom projekta mobilizirali deležnike, zagotovili 

povečevanje njihove kapacitete znanja ter v procesu participativnega raziskovanja v konstruktivnem 

okolju skupaj z deležniki identificirali in analizirali probleme in dobre praske, oblikovali rešitve ter 

oblikovali in predstavili končne predloge za umestitev v strategijo. V januarju 2016 smo organizirali 

povezovalno srečanje, ki nam je pomagalo ne le razumeti, ampak tudi začutiti, kakšne spremembe v 

odnosu do staranja naša družba potrebuje. Eden od pomembnih namenov tega srečanja je bil povezati 

predstavnike regionalnega in nacionalnega nivoja in oblikovanje vzdržnostnega načrta – aktivnosti z 

deležniki po končanem projektu, ter identificirati, kako in kaj za to potrebujemo, na podlagi navedenega 

pa izdelati projekta priporočila za vzdrževanje mreže deležnikov tudi po zaključku projekta.   

Za ohranjanje mreže deležnikov bodo projektni partnerji vsak na svojem področju v prihodnje vzdrževali 

odnose z zainteresiranimi deležniki, na zadnjem konzorcijem srečanju pa so partnerji dobili s strani 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi možnost, da pripravijo predlog 

vzdržnostnega načrta za nadaljnje skupno delo projektnega konzorcija partnerjev na temah staranja. 
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1. Identifikacija deležnikov in oblikovanje mreže 
 

Vsi partnerji so identificirali relevantne institucije in posameznike, na podlagi tega smo oblikovali listo 

deležnikov (Priloga 1), ki smo jo v času trajanja projekta stalno dopolnjevali. Tipologija deležniških 

skupin temelji na blaginjskem trikotniku (welfare mix - glej Priloga 2).  

Slika 1: Blaginjski trikotik za tipologijo deležnikov 
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Deležnike (577) smo razvrstili v naslednje skupine: 

 državni organi (4), 

 poslanske skupine (12), 

 večje zunaj-parlamentarne skupine (3), 

 parlamentarni odbori (4), 

 ministrstva (8), 

 Slovenija v EU (2), 

 evropski poslanci (7), 

 EU v Sloveniji (1), 

 Občine (208), 

 regionalne razvojne agencije (12), 

 sindikati (7), 

 državne inštitucije (13), 

 zasebne strokovne inštitucije (3), 

 zdravstvene ustanove (6), 

 Univerza v Ljubljani (7), 

 Univerza v Mariboru (4), 

 Univerza na Primorskem (2), 

 samostojni visokošolski zavodi (2), 

 interesne zbornice (6),  

 nacionalna interesna združenja (14),  

 dobrodelne organizacije (8), 

 neprofitne organizacije (8), 

 socialno-varstveni zavodi (85), 

 pomoč na domu (55),  

 CSD-ji, ki ne izvajajo pomoči na domu (26), 

 reprezentativne invalidske organizacije (17), 

 mladi (15), 

 prekarni delavci in brezposelni (3), 

 projekti (7), 

 medgeneracijski odnosi (4) in 

 razno (24 + tisti, ki smo jih dodajali med projektom). 
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2. Razvrščanje deležnikov v odnosu do v projektu obravnavanih tem 
 

Za ugotavljanje odnosa deležnikov do posameznih projektnih področij smo oblikovali pregled in analizo 

socialnih omrežij deležnikov projekta AHA.SI. Rezultati analize so prispevali k oblikovanju pristopa do 

posameznih deležnikov. Tako smo spoznali morebitne priložnosti, ovire ipd., ki bi jih lahko predstavljale 

identificirane institucije in tudi močni posamezniki znotraj njih. Na pripravljeni listi deležnikov smo za vsak 

delovni sklop, razen DS 1 in DS 6, identificirali relevantne deležnike (organizacije in osebe). Za DS 3 

smo identificirali in ocenili deležnike v odnosu do dveh ločenih tem, in sicer reforma trga dela in 

pokojninski sistem. Pri razvrščanju deležnikov smo v prvi vrsti opredelili organizacijo, nato pa do največ 

tri (njene člane glede na relevantnost za posamezno tematiko). Za vsakega izmed deležnikov smo 

navedli, ali je v  odnosu do posamezne tematike sodelavec, partner ali poslušalec (Priloga 3). 

 

Relacije so bile definirane sledeče:  

 Sodelavec – organizacija ali posameznik, ki je aktivno vpleten v delo na projektu, za kar prejema 

plačilo (to smo člani projekta, ki podpišemo konzorcijsko pogodbo, in naši pogodbeni sodelavci).  

 Partner – Organizacija ali posameznik, ki s svojo (ne)naklonjenostjo lahko pomembno vpliva na 

uspešno implementirana priporočila, izhajajoča iz projekta. Partnerje je potrebno vključiti v 

nastajanje priporočil in z njimi komunicirati ves čas poteka projekta. Partnerji za delo v projektu 

niso plačani.  

 Poslušalec – Organizacija ali posameznik, ki ima pasivno vlogo v projektu, vendar ga slednji 

nagovarja s svojimi vsebinami.  

 

Pri partnerjih je bilo potrebno označiti še moč in odnos relacije; pri čemer moč pomeni, kako močno 

lahko določen deležnik vpliva na uspešno implementacijo priporočil vašega delovnega sklopa, odnos pa, 

v kakšni meri je aktivnostim vašega delovnega sklopa naklonjen. 

 

Moč na lestvici od 1 do 5: 

1 - ne povsem nepomemben,  

2 - malo pomemben,  

3 - precej pomemben,  

4 - zelo pomemben, 

5 - izjemno pomemben.  
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Odnos na lestvici od -2 do +2: 

-2 - zelo nenaklonjen, 

-1 - nenaklonjen,  

0 - nevtralen,  

1 - naklonjen,  

2 - zelo naklonjen. 

 

Slika 2: Krog deležnikov projekta AHA.SI 
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Za analizo omrežja projekta AHA.SI je bil uporabljen program Pajek, ki je namenjen analizi in prikazu 

velikih omrežij. Pripravljene podatke smo v programu razdelili na posamezna podomrežja (ločeno po DS 

in ločeno po relacijah) in jih prikazali grafično (glej Prilogo 4). 

Omenjen pristop je prispeval k uspešnemu mreženju na več ravneh. Po eni strani je omogočil boljše 

razumevanje socialnih omrežij deležnikov, po drugi strani pa se je v procesu razvrščanja deležnikov kot 

dodana vrednost pomembno povečalo razumevanje projektnih partnerjev o lastnostih posameznih 

deležnikih in izzivih sodelovanja z njimi. Kot tretje pa je bilo posebej pomembno, da so se projektni 

partnerji iz treh področij, to je ekonomije, sociale in zdravstva, prvič usklajeno lotili priprave skupnega 

omrežja deležnikov in izrazito povečali multidisciplinarno kompetenco ter ustvarili možnost sodelovanja 

in mreženja med deležniki, ki so bili prej večinoma vključeni le v »silosne« mreže svojih interesnih 

področij.  

 

3. Anketirane deležnikov 
 

Rezultati analize liste deležnikov so pokazali medsebojna razmerja in povezave z vidika projektnih 

upravičencev. Identificiranim deležnikom na projektu smo v dveh časovnih presekih posredovali dva 

vprašalnika, s katerima smo pridobili informacije o stališčih do tematike projekta AHA.SI na začetku in na 

koncu projekta. Oba vprašalnika so pripravili NIJZ in partnerji projekta AHA.SI. Objavljena sta bila na 

spletu. Vprašalnika sta bila primerljiva, drugega smo malenkost nadgradili in dopolnili. Namen ponovitve 

anketiranja je bilo merjenje spremembe v stališčih in odnosu do v projektu obravnavanih tem. 

 

Prvi vprašalnik je bil aktiven od 30. 5. do 30. 9. 2014. Vzorec je predstavljal 543 predstavnikov 

organizacij. Na anketo je v končni fazi odgovorilo 195 anketirancev, od tega je bilo 190 anket uporabnih; 

stopnja odgovora je bila tako 35 % (glej vsebinsko poročilo v Prilogi 5). 

Slika 3: Grafični prikaz splošnih vprašanj prvega kroga anketiranja 
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SPL 

 
 

Drugi krog anketiranja smo izvedli od 3. 9. do 12. 10. 2015. Vzorec je predstavljal 467 predstavnikov 

organizacij z liste deležnikov. Na anketo je v končni fazi odgovorilo 220 anketirancev, od tega je bilo 169 

anket uporabnih; stopnja odgovora je bila tako 36 %. Pripravili smo preliminarno in končno vsebinsko 

poročilo, kjer smo naredili primerjavo (glej Prilogo 6). 
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Slika 4: Grafični prikaz primera primerjave odgovorov na splošna vprašanja obeh krogov anketiranja 
 

 

 

 

3.1 Vprašalnik za Zvezo tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije 

Z namenom senzibilizacije gospodarskih subjektov do problematike staranja in njihove večje vključenosti 

v projekt, smo podatke zbirali tudi z vprašalnikom, posredovanim prek Zveze tajnic in poslovnih 

sekretarjev Slovenije (Priloga 7).  
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3.2 Vprašalnik za politične stranke v Sloveniji 

Vprašanja za ugotavljanje stališč do problematike staranja smo naslovili tudi na vodje političnih strank v 

Sloveniji v predvolilnem času (julij 2014) in uporabili okno priložnosti visoke senzibiliziranosti političnega 

prostora za definiranje prioritetnih političnih vprašanje, Ob senzibilizaciji političnih strank za problematiko 

staranja smo želeli pridobiti njihovo opredelitev do v projektu obravnavanih tematik (glej Prilogo 8). 

4. Srečanja z deležniki  
 

Od septembra 2014 do maja 2015 smo v okviru projekta AHA.SI organizirali več kot 50 večjih in  manjših 

srečanj z različnimi skupinami deležnikov in jih medsebojno povezali okoli tematik: 

 dolgotrajne oskrbe,  

 podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja, 

 preventive padcev v širšem zdravstvenem kontekstu in 

 predupokojitvenih aktivnosti. 

Glavne skupine deležnikov, s katerimi smo se srečali: 

 domovi starejših občanov, 

 patronažne službe 

 sindikati, 

 mladi, 

 prekarni delavci, 

 gospodarska zbornica Slovenije, 

 zavod RS za zaposlovanje, 

 ministrstva, 

 nevladne organizacije, 

 izobraževalne ustanove, 

 zdravstvene ustanove, 

 občine, 

 lokalne skupnosti, 

 centri za socialno delo in številni drugi. 

Z deležniki smo se srečevali na ravni projekta, kjer so bili prisotni vsi projektni partnerji in znotraj 

posameznih delovnih sklopov z manjšimi skupinami deležnikov, relevantnimi za določeno tematiko (glej 
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Prilogo 9). S širšim krogom deležnikov, vabljenih na podlagi liste deležnikov, smo  se srečali na štirih 

strokovnih srečanjih, na katerih so sooblikovali predloge ukrepov za strategijo staranja. Ker so tudi sami 

izpostavili pomen sodelovanja in povezovanja deležnikov iz različnih sektorjev in področij dela (javni in 

zasebni, nevladne organizacije, gospodarstvo …), smo v januarju 2016 po odobrenem amandmaju 

organizirali še sklepno povezovalno srečanje, kjer smo z udeleženci na inovativen in interaktiven način 

premikali paradigmo v odnosu do staranja.    

5. Strokovna srečanja projekta AHA.SI 

V mesecu juniju 2014 smo v Ljubljani organizirali prvo konferenco projekta, katere se je udeležilo več kot 

100 strokovnjakov z različnih področij. Konferenca je pomembno prispevala k povezovanju z različnimi 

deležniki, dodatnim usmeritvam za nadaljnje delo in k promociji projekta (glej Prilogo 10). Sledila so 

strokovna srečanja v januarju, juniju in novembru 2015, ki so sledila vsebinski dinamiki dela na projektu 

(od participativne analize stanja in postavitve prioritet do skupne identifikacije dobrih praks in pregleda 

rezultatov testiranja teh praks ter participatornega definiranja predlogov ukrepov), (glej Prilogi 11 in 12). 

Vse izvedene konference lahko na podlagi evalvacijskega poročila označimo kot uspešne, saj so 

dosegle svoj namen in cilj. Vsakega srečanja se je udeležilo več kot 170 udeležencev različnih sektorjev 

in organizacij. Zaradi velikega zanimanja za udeležbo smo na zadnjo, konsenzualno konferenco 

selektivno povabili samo ključne predstavnike relevantnih organizacij z različnih področij, kjer smo 

skupaj pregledali predloge rešitev za strategijo staranja v Sloveniji (Priloga 13).  

 

V okviru projekta AHA.SI smo za zainteresirane deležnike z namenom povečevanja kapacitet znanja 

organizirali še nekaj strokovnih dogodkov: 

- Delavnico na temo Indeksa aktivnega staranja, AAI – »Active Ageing Index I« za domače 

strokovne deležnike, z namenom medsebojne predstavitve podatkovnih zbirk, iz katerih se črpajo 

podatki za izdelavo AAI (IER, 7. november 2014), Priloga 14; 

- Indeks aktivnega staranja smo že v projektni prijavi identificirali kot eno od orodij, s katerim bomo 

oblikovali priporočila projekta, zato smo se poglobljeno seznanili z njim na dvodnevni delavnici 

»Active Ageing Index II«, ki jo je vodil prof. dr. Asghar Zaidi z Univerze v Southamptonu v VB 

(IER, 30. in 31. marec 2015);  

- Z namenom boljšega poznavanja načinov gradnje konsenza smo pred organizacijo omenjene 

konference v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo organizirali dvodnevno delavnico 

»Stakeholders and civil society - policy connected engagement«, ki jo je vodil dr. Lars 
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Kluver z danskega inštituta »Danish Board of Technology« (NIJZ, 31. avgusta in 1. septembra 

2015), Priloga 15; 

- V okviru Letnega plana nalog NIJZ 2015 smo organizirali »Public Health Foresight – Capacity 

building workshop«, ki so jo vodili strokovnjaki RIVM z Nizozemske, in jo povezali s tematikami 

projekta ter znanje uporabili pri pripravi zadnje, povezovalne AHA.SI konference (NIJZ, 11. 

december 2015) 

- Za povečanje kapacitet znanja na vključenih ministrstvih in pri projektnih partnerjih smo pred 

iztekom projekta organizirali še delavnico “Connecting EU and national level in the area of 

Social Investment Package for better health and higher quality of life for longevity society 

in Slovenia”, ki jo je vodil gospod Clive Needle, Policy Director EuroHealthNet-a (NIJZ; 28. 

januar 2016). 

 

Pred iztekom projekta januarja 2016 smo organizirali še sklepno povezovalno srečanje (Slika 

Povezovalno srečanje), kjer smo povezali predstavnike lokalnega in nacionalnega nivoja z namenom 

oblikovanja vzdržnostnega načrta (sustainability plan) med deležniki po preteku projekta. Namen je 

nadaljevanje dela na področju obravnave problematike demografskih sprememb v družbi tudi po koncu 

projekta AHA.SI. Soočamo se namreč s pomembnimi izzivi starajoče se družbe, ki bodo pomembno 

vplivali in sooblikovali naše življenje v prihodnosti, zato potrebujemo sistemske rešitve, ki morajo biti 

implementirane v slovenski prostor sistematično, premišljeno in trajnostno (Priloga 16).  

 

 

Slika: Povezovalno srečanje 
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6. Sestanki konzorcijske in upravljavske skupine 
 

21. marca smo v Ljubljani organizirali »Kick off sestanek« (sestanek konzorcijske skupine, skupni 

sestanek konzorcijske in upravljavske skupine in sestanek upravljavske skupine). V mesecu juniju 2014 

je potekal drugi sestanek konzorcijske skupine, septembra istega leta pa tretji sestanek konzorcijske 

skupine, drugi skupni sestanek konzorcijske in upravljavske skupine in drugi sestanek upravljavske 

skupine. Konzorcijska srečanja smo organizirali tudi 9. januarja, 27. marca, 19. junija in 18. septembra 

2015. Marca in septembra 2015 sta potekali tudi srečanji upravljavske skupine. Na podlagi dogovorov z 

usmerjevalno skupino smo intenzivirali srečanja s predstavniki sektorjev in imeli v juniju 2015 sestanek z 

MDDSZ, v juliju 2015 pa z MZ in MDDSZ. Avgusta 2015 smo na podlagi priporočila usmerjevalne 

skupine v dogovoru s kabinetom ministrstva vključili tudi predstavnico MIZŠ, ki je sodelovala na več 

sestankih vodij delovnih sklopov in pri uskladitvi vsebin priporočil, pripravila pa je tudi pregled 

dokumentov MIZŠ, ki so relevantni za AHA.SI, in komentarje MIZŠ na pripravljena gradiva.  

Zadnje konzorcijsko srečanje in srečanje upravljavske skupine je bilo 11. februarja 2016 (Priloga 17). 

Uspešno je bilo v dveh pogledih. Projektni partnerji smo ugotovili, da smo uspeli izvesti vse v projektu 

predvidene aktivnosti in v roku oddati vse izdelke ter aktivnosti tudi dodatno nadgraditi. Najbolj 

pomembno pa je, da smo s strani predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti dobili zagotovilo, da bodo projektni izdelki neposredno uporabljeni pri pripravi strategije 

dolgožive družbe, ki se v treh različnih oblikah pripravlja v letu 2016 in 2017. Poleg tega smo projektni 

partnerji dobili priložnost, da pripravimo predlog skupnega delovanja relevantnih temah staranja tudi v 

prihodnje in ga predstavimo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Dobro sodelovanje med partnerji projekta je pomembno za nadaljnjo gradnjo mreže na področju 

problematike staranja prebivalstva. Izjemno pomembno je tudi sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, ki 

bodo po preteku projekta odgovorni za oblikovanje ukrepov pri soočanju z demografskimi spremembami.  

 

7. Mreženje preko spleta  
 

Svetovni splet je medij, ki omogoča hiter prenos informacij praktično kjerkoli, kadarkoli in komurkoli. 

Obrazec »Pridružite se nam« na spletni strani projekta www.staranje.sispodbuja vse deležnike in ostale 

obiskovalce, da nam posredujejo svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja ali stališča o vsebinah s 

http://www.staranje.si/
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področja aktivnega in zdravega staranja. Na spletni strani smo za mreženje z deležniki uporabljali tudi 

biltene, Twitter in Youtube kanal. 

 

8. Trajnostni vidik mreženja po koncu projekta AHA.SI  
 

Če želimo po koncu projekta AHA.SI ohraniti mrežo deležnikov s področja problematike staranja 

prebivalstva, morajo vsi izmed projektnih partnerjev vzdrževati redne stike z identificiranimi deležniki, še 

posebej tistimi, ki so se aktivno vključevali v sooblikovanje predlogov ukrepov za strategijo staranja za 

Slovenijo. Celotno mrežo deležnikov v odnosu do širšega konteksta staranja v javnem zdravju bomo 

ohranjali na ravni NIJZ, saj bo problematika obravnavana v vseh devetih regijskih enotah kot ena izmed 

večjih nalog inštituta. Ker se v projektu obravnavana področja med seboj razlikujejo, je pomembno, da z 

deležniki, ki so izrazili zanimanje za določeno področje, stike ohranjajo partnerji, ki so se v projektu 

poglobljeno ukvarjali s tem področjem in gradili odnos z zainteresiranimi deležniki. 

Na zadnji konferenci so projektni partnerji za svoja področja zbirali predloge in pobude udeležencev 

glede možnosti sodelovanja po koncu projekta in trajnostnega vzdrževanja mreže deležnikov. O 

predlogih trajnostnega vidika so razmišljali tudi udeleženci povezovalnega srečanja na delavnicah. Vsem 

so bila zastavljena ključna vprašanja: 

 Kaj bi želeli, da se zgodi z mrežo deležnikov po koncu projekta? 

 Kaj za to potrebujemo?  

 Kdo lahko to zagotovi? 

Z odgovori na vprašanji smo dobili nabor predlogov nadaljnjega sodelovanja, nadgradnje vsebin in 

tematik v povezavi s staranjem, ki jih deležniki prepoznavajo kot relevantne. Na ravni vsakega 

posameznega delovnega sklopa in nato celotnega projekta smo oblikovali nabor predlogov za 

ohranjanje mreže deležnikov ter sredstev za doseganje omenjenega (Priloga 18). 

Prav tako smo projektni partnerji skupaj s pristojnima ministrstvoma in drugimi vladnimi sektorji 

zainteresirani, da tudi konzorcij projektnih partnerjev vzdržuje vzpostavljene medsebojne stike in 

nadaljuje skupno delo na tematikah staranja. 
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9. Priporočila projekta AHA.SI za mreženje na področju staranja v prihodnje  
 

Deležniki, ki so bili prisotni na zadnjih dveh srečanjih, so podprli potrebo po vzdrževanju v projektu 

vzpostavljene mreže in, kot smo že omenili, razmišljali o treh ključnih vprašanjih – kaj želijo, da se po 

koncu projekta zgodi, kaj za to potrebujejo in kdo to lahko zagotovi. Dobili smo konkretne predloge, ki 

smo jih smiselno uredili v različne vsebinske sklope:  

Največ jih je izrazilo željo po nadaljnjem mreženju, povezovanju, vzpostavitvi lokalne mreže, 

medsebojne koordinacije in sodelovanju vseh relevantnih institucij na lokalni in nacionalni ravni. Sledi  

želja po sistemski ureditvi področja, ki bi jo določala zakonska podlaga, finančna in splošna podpora. 

Visoko izražena je tudi želja po nadaljnjih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih dogodkih, 

pogrešajo učinkovit prenos dobrih praks, ocene potreb in iz njih izhajajoče uporabne analize. Iz 

odgovorov je razvidno, da si želijo več skupnostnega pristopa in še več aktivnosti na področju aktivnega 

in zdravega staranja, ki izhaja tudi iz premajhnega zavedanja pomembnosti te tematike med širšim 

prebivalstvom.  

Tabela 1. Zbirnik odgovorov deležnikov na delavnici povezovalnega srečanja, 28. januar 2016: »Kaj bi 

želeli, da se zgodi z mrežo deležnikov po koncu projekta?« 

1 Mreženje, povezovanje, vzpostavitev lokalne mreže, koordinacija, sodelovanje vseh institucij 

2 Zakon, politična  finančna podpora, podpora, komunikacijski načrt 

3 Izobraževanja, usposabljanja, strokovni dogodki 

4 Prenos dobrih praks  

5 Skupnostni pristop, regijske točke, lokalna skupnost 

6 Enakost za vse 

7 Ocena potreb, analiza 

8 Medgeneracijsko sodelovanje 

9 Službe mladim 

10 Odprtost za nove ideje, motivacija 

 

Da bi to dosegli po mnenju deležnikov v prvi vrsti potrebujemo dobro povezovalno telo, veliko 

medsebojnega povezovanja, sodelovanja in upoštevanje strokovnih priporočil. Na podlagi orodij za 

oceno potreb, analiz, podatkov in smernic bi bilo potrebno vzpostaviti zakonsko podlago, pripraviti 

nacionalno strategijo in akcijski načrt. Kot pomemben faktor za zagotovitev izraženih priporočil so 

izpostavili nujnost spremembe paradigme v odnosu do staranja – razmišljanje izven ustaljenih miselnih 
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okvirjev. Poleg kadrovskih in finančnih potreb je za uresničitev priporočil potreben tudi interes čim 

širšega kroga javnosti, dobra volja in temu primerna motivacija.  

Tabela 2. Zbirnik odgovorov deležnikov na delavnici povezovalnega srečanja, 28. januar 2016: »Kaj za 

doseganje predlaganih ciljev potrebujemo?« 

1 Povezovalno telo, povezovanje, sodelovanje, upoštevanje strokovnih mnenj 

2 Zakon, formalizacija, strategija,  akcijski načrt 

3 Pripravljenost in dobro voljo, motivacijo, interes … 

4 Finance in kadri, delovna mesta 

5 Medijska, politična podpora, podpora okolja 

6 Orodje za oceno potreb, analizo, podatke, smernice, spremljanje potreb  … 

7 Izobraževanje (sprememba družbenih vrednot, opolnomočenje …), skupna platforma, 

8 Koordinacija 

9 Obstoječi programi, Podpora delujočim sistemom,  

10 Enakost 

11 Model "COST BENEFIT", razmišljanje izven okvirjev 

12 Eno spletno mesto, obveščanje o novih projektih 

13 Pilotski pristop  

13 Transparentnost (pregled vseh deležnikov) 

13 Razmišljanje izven okvirjev 

13 Širjenje dobrih praks in vpetost v mednarodne mreže 

13 Manj birokratskih ovir 

13 Upoštevanje in prepoznava vloge NVO ter njihov pomen v zdravstvenem sistemu 

13 Politika naj prisluhne bolnikom 

13 Profesionalizacija društev (vsaj plačilo sodelujočih strokovnjakov) 

13 Transparentnost FI-H-a  

13 
Več širših tematsko zastavljenih razpisov za nevladne organizacije (razširiti nabor 
kroničnih bolezni) 

13 Slišati tudi bolnike z nizko prevalenčnimi boleznimi  

13 Vključiti ključne deležnike v zdravstvenem sistemu kot je ZZZS 

 

Z zadnjim vprašanjem smo želeli izvedeti kako in kdo bi to lahko zagotovil. Pri tem vprašanju so med 

oddanimi odgovori v veliki meri prepoznali tudi pomembnost svoje aktivne vloge. Deležniki, uporabniki, 

prostovoljci, civilna iniciativa, svojci, delodajalci, vzgojne institucije so bili eni izmed najpogosteje podanih 

odgovorov. Pomembni identificirani akterji pri uresničevanju priporočil so tudi država, vlada, ministrstva, 

regije in lokalne skupnosti. Dobili smo tudi predlog vzpostavitve Centra za aktivno in zdravo staranje in 

vzpostavitev Strokovnega medsektorskega koordinacijskega telesa. 
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Za ohranjanje mreže deležnikov bodo projektni partnerji vsak na svojem področju v prihodnje vzdrževali 

odnose z zainteresiranimi deležniki. Dragocena pridobitev projekta pa ni samo mreža deležnikov, ampak 

tudi multidisciplinarna vzpostavljena mreža partnerjev projekta, za katero so na zadnjem konzorcijem 

srečanju partnerji dobili s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi 

možnost, da pripravijo predlog vzdržnostnega načrta za nadaljnje skupno delo projektnega konzorcija 

partnerjev na temah staranja.  

 

10. Zaključek 
 

Demografske spremembe in staranje v naši družbi so naša neizogibna realnost. V dveh letih trajanja 

projekta AHA.SI, ki pripravlja predloge ukrepov za vključitev v strategijo staranja za Slovenijo, smo se 

skupaj s projektnimi partnerji in deležniki lotili izzivov, pregledali scenarije, iskali konkretne rešitve in 

pripravili konkretne predloge ukrepov. Srečevali smo se stari in mladi, ljudje različnih statusov in 

poklicev, člani široke palete inštitucij. Ne glede na to, kako smo povezani s področjem staranja, od vseh 

je v času srečanj prihajalo bistveno sporočilo: uspelo nam bo, ko premaknemo razumevanje staranja, 

odnos do staranja in do dejavne uporabe potenciala starejših v naši državi. 
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10. Priloge 
 

Priloga 1: Lista deležnikov 

Priloga 2:Tipologija deležnikov 

Priloga 3: Navodila za razvrščanje deležnikov 

Priloga 4: Poročilo analize socialnih omrežij 

Priloga 5: Vprašalnik 1. krog 

Priloga 6: Vprašalnik 2.  krog in primerjava 

Priloga 7: Vprašalnik za tajnice 

Priloga 8: Vprašalnik za politične stranke 

Priloga 9: Tabela srečanj z deležniki 

Priloga 10: Prvo strokovno srečanje  

Priloga 11: Drugo strokovno srečanje 

Priloga 12: Tretje strokovno srečanje 

Priloga 13: Četrto strokovno srečanje 

Priloga 14: Poročilo delavnice AAI 

Priloga 15: Poročilo delavnice Lars Kluver 

Priloga 16: Poročilo Povezovalnega srečanja 

Priloga 17: Zadnje konzorcijsko srečanje 11. februar 2016 

Priloga 18: Trajnostni vidik mreženja 

 

 


