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1. Povzetek 

 

V dveh letih trajanja projekta AHA.SI, v okviru katerega so nastali predlogi ukrepov za vključitev  

v strategijo staranja za Slovenijo, smo predvideli različne scenarije sprememb za aktivno in 

zdravo staranje ter iskali konkretne rešitve in predloge ukrepov za to. Srečevali smo se stari in 

mladi, ljudje različnih statusov in poklicev, predstavniki široke palete različnih inštitucij. Pripravili 

smo predpogoje za udejanjanje potrebnih sprememb, ključne analize in strokovna priporočila na 

področjih podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja, preventive padcev med 

starejšimi in njihovega opolnomočenja, predupokojitvenih aktivnosti ter dolgotrajne oskrbe v obliki 

povezovanja storitev sociale in zdravja na lokalni ravni. 

 

Povezovalno srečanje, ki se ga je udeležilo 170 relevantnih deležnikov iz nacionalne in 

regionalne ravni, nam je pomagalo ne le razumeti, ampak tudi začutiti, kakšne spremembe  

v odnosu do staranja naša družba potrebuje. Verjamemo, da bomo po vseh aktivnostih, ki smo jih 

izvedli, skupaj uspešni tudi pri iskanju poti, kako te spremembe implementirati za dobro vseh 

generacij, za dobro nas vseh. 

 

Že pred samim dogodkom so na novinarskem zajtrku o načrtih in delu vlade na področju staranja 

govorile državni sekretarki Vlade RS za področje staranja Marija Pukl in Andreja Črnak Meglič ter 

državna sekretarka Ministrstva za zdravje Nina Pirnat in državna sekretarka Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti RS Maritna Vuk. Izpostavile so, da je projekt 

pomemben z vidika medsektorskega sodelovanja, saj celotna vlada s svojim delovanjem ustvarja 

pogoje življenja (starejših) ljudi in  ne le posamezna ministrstva, pristojna za določeno področje. 

Le s tovrstnim sodelovanjem smo lahko dobili strokovne podlage za pripravo ukrepov na področju 

aktivnega in zdravega staranja za aktivno in zdravo starost, na področju podpore samostojnemu 

bivanju v domačem okolju in na področju dolgotrajne oskrbe. 
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2. Uvod Povezovalnega srečanja 

 

Srečanje smo začeli s skupnim ogledom video posnetka z naslovom Demografske spremembe in 

staranje prebivalstva - skupaj še korak dlje, ki ga je pripravila Evropska komisija. Predstavljal je 

odlično tematsko izhodišče, saj govori o demografskih spremembah in staranju prebivalstva  

v Evropi. Ker danes živimo dlje in imamo manj otrok, se bo delež starejših državljanov le še 

povečal. Hkrati se bo zmanjšal delež delovno aktivnega prebivalstva. Takšen demografski razvoj 

predstavlja nove izzive tako na družbenem kot tudi na javnofinančnem področju, pa tudi  

na številnih drugih področjih. 

Video posnetek je z dovoljenjem Evropske komisije objavljen na uradni spletni strani projekta 

AHA.SI www.staranje.si in na Youtube kanalu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na 

povezavi https://www.youtube.com/watch?v=rGmETsivERg.  

Slika 1 prikazuje odlomek iz video posnetka Demografske spremembe in staranje prebivalstva - 

skupaj še korak dlje.  

 

   Slika 1: Insert uvodnega video posnetka 

3. Interaktivno 1. del 

 

Namen prvega interaktivnega dela je bil udeležence medsebojno spoznati, prepoznati in 

povezati. Da bi to lahko dosegli, smo jim postavili različna spoznavna vprašanja. V prostoru smo 

na različna mesta postavili balone različnih barv in odgovore so zaznamovale različne točke, ki so 

bile označene s temi baloni. Udeleženci srečanja so se pomikali po dvorani glede na izbrani 

odgovor. Skupaj smo opazovali različne razporeditve v prostoru.  

http://www.staranje.si/
https://www.youtube.com/watch?v=rGmETsivERg
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S prvim vprašanjem smo želeli izvedeti, iz katerega dela Slovenije prihajajo. Prosili smo jih, da se 

fizično postavijo k balonu, ki označuje lokacijo njihovega kraja. Vzhodno Slovenijo je predstavljal 

moder, zahodno zelen in osrednjo Slovenijo pa rumen balon.  

Slika 2 prikazuje njihovo razporeditev glede na to, iz katerega dela Slovenije prihajajo.  

 

   Slika 2: Razporeditev navzočih glede na kraj bivanja 

 

V nadaljevanju smo jih prosili, da se razporedijo glede na to, s katerega nivoja prihajajo. Tisti,  

ki so iz regionalnega nivoja, so se postavili k modremu balonu, predstavniki nacionalnega nivoja 

pa k zelenemu.  

Slika 3 prikazuje, da je bilo več udeležencev dogodka z regionalnega kot z nacionalnega nivoja, 

kar je bil tudi cilj, saj smo želeli v proces vključiti čim več predstavnikov z regijskega okolja,  

v katerem bo težišče implementacije ukrepov za področje staranja.. Po preteku projekta bodo 

javnozdravstvene aktivnosti potekale znotraj vseh območnih enot NIJZ v vseh slovenskih regijah, 

zato je ta dogodek med drugim predstavljal izhodišče za nadaljnje mreženje v lokalnih okoljih.   

 

Slika 3: Razporeditev navzočih glede na nivo delovanja 
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Želeli smo izvedeti tudi, ali se udeleženci srečanja s tematiko staranja ukvarjajo poklicno in  

v kakšnem obsegu. Ponudili smo tri možne odgovore, na osnovi katerih so se razporedili  

po prostoru.  

- Moder balon: večino svojega delavnika se ukvarjam s tematiko staranja. 

- Zelen balon: določen del svojega delavnika se ukvarjam s tematiko staranja. 

- Rumen balon: s staranjem se pri delu srečujem le občasno. 

Slika 4 prikazuje njihovo razporeditev, s katere je razvidna enakomerna porazdelitev.  

 

Slika 4: Razporeditev navzočih glede na poklicno ukvarjanje s staranjem 

 

Raziskave kažejo, da je za neodvisno in samostojno življenje starejših velikega pomena bivalno 

okolje. Prav število stopnic je namreč tisto, ki starejšim lahko onemogoča bivanje v domačem 

okolju, ko jih sčasoma ne zmorejo več premagati. Da bi udeležence srečanja spodbudili  

k razmišljanju, kje se skrivajo možni problemi v dolgotrajni oskrbi in v načrtovanju bivališč  

za starejše obdobje, smo jih povprašali, koliko stopnic prehodijo z dvorišča objekta, v katerem 

bivajo, do svoje postelje. Udeleženci, ki prehodijo do pet stopnic, so se postavili k modremu 

balonu, če prehodijo od 6 do 20 stopnic k zelenemu balonu in tisti, ki prehodijo več kot 21 stopnic 

k rumenemu balonu. Zagotovo hoja po stopnicah predstavlja dobrodošlo obliko vsakodnevnega 

gibanja, vendar le do takrat, dokler jo zmoremo, so si rekli udeleženci ob rumenem balonu.  

Pa smo se tudi vprašali, kako načrtovati starost, če stopnic morda enkrat ne bomo več zmogli? 
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Slika 5: Udeleženci, porazdeljeni v skupine glede na število  stopnic,  

ki jih prehodijo z dvorišča objekta, v katerem bivajo, do svoje postelje. 

 

Slika 5: Razporeditev navzočih glede na število prehojenih stopnic 

 

Eno od ključnih vprašanj v zvezi s staranjem naše družbe je povezano s pokojninsko reformo. Vsi 

poskusi reformnih prizadevanj so v javnosti spodbudili živahne in deljene razprave o dolgoročni 

vzdržnosti pokojninskega sistema. Udeležence smo zato vprašali o njihovem mnenju, kako 

dolgoročni vzdržnosti pokojninskega sistem v Sloveniji lahko zagotovimo: (1) z ustreznim 

podaljševanjem upokojitvene starosti - moder balon, (2) z ustreznim dvigovanjem prispevkov za 

pokojnine - zelen balon ali (3) z ustreznim zniževanjem pokojnin - rumen balon. 

Slika 6 prikazuje porazdelitev udeležencev k podanim trditvam. V večini so se udeleženci 

porazdelili k modremu balonu, torej bi zagotovili dolgoročnost pokojninskega sistema  

z ustreznim podaljševanjem upokojitvene starosti in k zelenemu balonu, pri katerem so 

udeleženci podprli zagotovitev dolgoročnosti sistema z ustreznim dvigovanjem prispevkov  

za pokojnine. Najmanj sprejemljiva je bila možnost z zniževanjem pokojnin. 

 

Slika 6: Razporeditev navzočih glede na zagotovitve dolgoročnosti pokojninskega sistema 
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4. Predstavitev projekta AHA.SI 

 

V nadaljevanju je sledila kratka predstavitev projekta AHA.SI za tiste udeležence, ki so se nam na 

dogodku pridružili prvič. Predstavitev je zaobjela aktivnosti vseh vsebinskih sklopov, predstavili 

smo osnovne informacije o projektu (namen, cilje, metode), glavna vsebinska izhodišča in 

predloge ukrepov – v nadaljevanju so dodane prezentacije.  

 

Prvi del – predstavitev projekta po posameznih vsebinskih sklopih 

 

Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje, Inštitut za ekonomska raziskovanja. 
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Predupokojitvene priprave za zdravo in aktivno starost, Nacionalni inštitut za javno 

zdravje.  
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Preventiva padcev - strateške preventivne pristojnosti, Inštitut Emonicum v sodelovanju z 

organizacijo Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS). 

 

 

 

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju  in dolgotrajna oskrba, Skupnost 

socialnih zavodov Slovenije, Inštitut za socialno varstvo, ZDUS. 
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Ker je za uspešen potek projekta in doseganje zastavljenih ciljev bistvenega pomena 

kontinuirano in usklajeno sodelovanje, povezovanje in skupno prizadevanje vseh deležnikov,  

ki sodelujejo pri projektu, smo jim predstavili tudi tipologijo deležnikov, s katero smo načrtno in 

aktivno identificirali relevantne deležnike na področju staranja v Sloveniji ter kontinuirano izvajali 

dejavnosti za redno povezovanje in komunikacijo med partnerji. V projektu smo namreč veliko 

pozornosti namenili razumevanju potreb deležnikov ter identifikaciji  njihovih stališč in vrednot. 

Načrtovali in organizirali smo aktivnosti, ki so spodbujale povezovanje in sodelovanje  

med identificiranimi deležniki.  

 

 

 



13 
 

Drugi del – vsebinska predavanja različnih projektivnih partnerjev 

Opolnomočenje starejših, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS). 

 

 

Staranje v digitalni družbi, Inštitut Emonicum v sodelovanju z organizacijo ZDUS. 
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Obvladovanje krhkosti, Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

 

 

Deležniki v procesu priprave odziva na izzive starajoče se družbe, Nacionalni inštitut za javno 

zdravje v sodelovanju s partnerji v projektu.  

 

 

Celotna predstavitev je objavljena na uradni spletni strani projekta AHA.SI. 

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/aha.si_27.1.povezovalno-

srecanje_26jan2016_3.pdf  

 

 

 

http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/aha.si_27.1.povezovalno-srecanje_26jan2016_3.pdf
http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/aha.si_27.1.povezovalno-srecanje_26jan2016_3.pdf
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5. Interaktivno 2. del - epicenter 

 

V drugem delu nas je zanimalo, koliko se udeleženci počutijo vključeni v oblikovanje in pripravo 

strategije staranja za Slovenijo. To smo preverili tako, da smo sredi dvorane s stolom določili t. i. 

epicenter, ki je simbolno predstavljal oblikovanje in pripravo strategije. Udeležence smo prosili,  

da se razporedijo po prostoru in se na podlagi ocene epicentru približajo oziroma se mu ustrezno 

oddaljijo.   

Nekaj naključno izbranih smo nato prosili, da utemeljijo svojo pozicijo. Tisti, ki so se od epicentra 

oddaljili, so svoj položaj komentirali z argumentom, da priprave strategije ne poznajo in da se  

ne počutijo vključeni v proces nastajanja le-te. Kljub temu si želijo, da bi v procesu sodelovali in 

menijo, da bi lahko na svoj način pomembno prispevali k njeni pripravi. Udeleženci, ki so se 

epicentru približali, so z oblikovanjem strategije seznanjeni in se, nekateri bolj drugi manj, počutijo 

vključeni v njen proces nastajanja. Prav vsi od vprašanih pa si želijo, da bi se lahko pomaknili 

bližje epicentru, kar kaže, da so predstavniki z lokalnih okolij ob ustrezni koordinaciji pripravljeni 

sodelovati in izboljšati pogoje staranja v Sloveniji.  

Slika 7 prikazuje razporeditev, kako se udeleženci počutijo vključeni  

v oblikovanje in pripravo strategije staranja v Sloveniji. 

 

Slika 7: Prvi epicenter priprave strategije aktivnega in zdravega staranja 

 

6. Delavnica 1 – oblikovanje prihodnosti 

 

Pri izvedbi delavnice smo uporabili »Foresight metodo«, ki se v zadnjem desetletju pogosto 

uporablja v nekaterih evropskih državah pri oblikovanju politik. Gre za metodo, ki predvidi različne 

možne scenarije prihodnosti in se uporablja tako pri načrtovanju kot tudi pri odločanju. Foresight  

pristop omogoča, da se miselno prestavimo v prihodnost, o njej razmišljamo in se odzovemo na 
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predvidevanja. Običajno gre za nezaveden proces razmišljanja - vsi sicer razmišljamo  

o prihodnosti, vendar se je pogosto ne zavedamo. Tovrsten pristop nas na nek način prisili,  

da razvijemo sposobnost predvidevanja in se na ta predvidenja tudi odzovemo. Informacije,  

ki smo jih s tem strukturiranim postopkom dobili od udeležencev, smo obravnavali kot okvir  

za nadaljnje osmišljanje in utemeljitve pri gradnji skupne prihodnosti na temo staranja v Sloveniji.    

V prvi delavnici smo torej želeli udeležencem omogočiti izkušnjo razmišljanja o prihodnosti.  

Da premaknejo svoje razumevanje v čas, ki prihaja. Začeli smo s preprosto vajo za ogrevanje in 

jim postavili nekaj izhodišč z vprašanji, o katerih so razpravljali za omizjem.  

V okviru delavnice smo izvedli več vaj, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

1. vaja: Predstavljajte si današnji konec dneva - zvečer sedite doma, razmišljate o dnevu, ki je  

za vami: Kako se počutite? Je za vami dober dan? So se vaša pričakovanja glede 

današnjega dne uresničila? Poiščite za omizjem nekoga, ki ga ne poznate dobro in mu v 

nekaj besedah povejte, kako zvečer razmišljate o današnjem dnevu. 

 

2. vaja: Preselimo se v leto 2040: Kako se vidimo v prihodnosti? Kakšna dela bodo opravljali 

naši otroci ali sosedovi otroci leta 2040? Bo obstajalo kakšno novo delovno mesto?  

Si ga lahko zamišljamo? Zberite nekaj idej za omizjem in naredite sliko prihodnosti. 

 

Po uvodnem razmišljanju o naši bližnji prihodnosti smo pozornost usmerili v izzive staranja,  

v prihodnost Slovenije. Izbrali smo nekaj izhodiščnih vprašanj, ki so udeležencem omogočala 

razmislek na to temo. 

3. vaja: Še vedno smo v letu 2040. Delež starejših od 65 let v Sloveniji predstavlja 29,1% 

prebivalcev. Kako se je Slovenija spremenila zaradi večjega števila starejših 

prebivalcev? Kako bo vaša delovna organizacija delovala ob povečanem številu 

starejših leta 2040? Zberite nekaj idej za omizjem in naredite sliko prihodnosti. 

Udeleženci so izziv sprejeli in aktivno razmišljali o prihodnosti, delili svoje misli, mnenja in 

predvidevanja z ostalimi udeleženci omizja. Po poteku namenjenega časa in kreativnem 

razmišljanju smo jim zastavili bistveno vprašanje obravnavane problematike – 4. vaja.  

 

4. vaja: Kateri so ključni dejavniki, ki bodo do leta 2040 (in naprej) najbolj vplivali na 

spreminjanje Slovenije zaradi staranja prebivalstva? Za omizjem jih najprej naštejte (do pet) in 

na kratko argumentirajte. Vsako omizje je izbralo enega izmed identificiranih ključnih 

dejavnikov, ki smo ga napisali na tablo.  
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Udeleženci so tako pri zadnjem vprašanju identificirali KLJUČNE DEJAVNIKE, ki bodo  

po njihovem mnenju v prihodnosti pomembno vplivali na oblikovanje naše družbe. Navedeni so  

po vrstnem redu pogostosti navedb: 

1. migracijski tok (nacionalno in globalno) 

2. finančni javni dolg 

3. sprejemanje in soočanje s staranjem 

4. medosebni odnosi v družbi 

5. medgeneracijsko sožitje 

6. šolstvo, izobraževalna politika 

7. druženje, medčloveški odnosi 

8. globalizacija, povezovanje 

9. sprememba strukture državnega proračuna 

10. vključevanje mladih v trg dela 

11. sprememba zdravstvenega varstva 

12. politični sistem 

13. vključevanje mladih  in ranljivih v družbo (politika enakih možnosti za vse) 

14. finančna politika, sodelovanje v družbi. 

Več informacij v zvezi s tem je v prilogi 2, kjer je naveden tudi Zbirnik delavnic. 

 

 

Sliki 8 in 9 prikazujeta delo za omizjem, kjer so udeleženci razmišljali  

o prihodnosti in ključnih dejavnikih, ki bodo po njihovem mnenju  

v prihodnosti pomembno vplivali na oblikovanje družbe.  

 

Slika 8: Foresight delavnica - delo za omizjem 1 
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Slika 9: Foresight delavnica – delo za omizjem 2 

 

7. Interaktivno 3. del - Možni ekstremni scenariji prihodnosti 

 

V okviru 3. Interaktivnega dela je potekala delavnica, ki nam je pomagala, da smo se v mislih 

premaknili v leto 2040. Z omenjeno Foresight metodo smo za namen povezovalnega srečanja 

oblikovali štiri možne (ekstremne) scenarije prihodnosti in jih predstavili udeležencem. Oblikovali 

smo jih po dveh ključnih kriterijih - kako bo posameznik deloval v družbi (bolj aktivno ali bolj 

pasivno) in glede na razmerje individualno : družbeno.  
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Slika 10 prikazuje kriterije, ki so bili osnova  

za oblikovanje modela štirih ekstremnih scenarijev.  

 

Slika 10: Model štirih ekstremnih scenarijev 

 

V okviru delavnice so bili pripravljeni različnih scenariji, ki so navedeni v nadaljevanju.  

 

SCENARIJ A 

Smo v letu 2040 

V Sloveniji imamo leta 2040 daljšo delovno dobo in zaradi prilagojenih delovnih mest za starejše 

tudi radi delamo. Pokojnine so dobre. Starejši pri delu učijo mlajše, saj se zavedajo 

ekonomskega pomena takšne oblike medgeneracijske pomoči. Zdravje nam pomeni kvaliteto 

življenja in skrb za zdravje v večji meri prevzemamo sami. Država nam vsem omogoča, da si 

dolgotrajno oskrbo po svoji presoji organiziramo sami. V vsakdanjem življenju se povezujemo  

s pomočjo sodobnih tehnologij. Živimo v sodobno urejenih bivališčih z dobro dostopnostjo  

do različnih servisov in služb.  

 

SCENARIJ B 

Smo v letu 2040 

V Sloveniji imamo leta 2040 za svoje razmere dobre pokojnine, po odhodu v pokoj običajno 

nismo več delovno aktivni, si pa med seboj pomagamo, če je potrebno. Družbeno vrednoto nam 

predstavlja povezanost z naravo, kamor radi zahajamo. Prebivalci Slovenije se udeležujemo vseh 

preventivnih pregledov in upoštevamo smernice za zdrav življenjski slog. Za starejše prebivalce 
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je dolgotrajna oskrba poskrbljena v domovih, ki so dobro usposobljeni in jim zaupamo. Živimo  

v funkcionalnih bivališčih, ki jih prilagajamo glede na življenjska obdobja.  

 

SCENARIJ C 

Smo v letu 2040 

V Sloveniji imamo v letu 2040 po zaključku aktivne delovne dobe in odhodu v pokoj zagotovljen 

univerzalni dohodek. Prebivalci si kar se da medsebojno pomagamo in spodbujamo 

prostovoljstvo. Imamo aktivne nevladne organizacije in povezane lokalne skupnosti. Ugodnosti za 

zdravje so dostopne prav vsem v lokalni skupnosti, pri čemer posebno skrb in pozornost 

namenjamo ranljivim skupinam. Za starejše prebivalce je dolgotrajna oskrba dobro organizirana 

znotraj lokalne skupnosti. Prebivalci Slovenije prebivamo v udobnih bivališčih, ki so gostoljubna 

za različne ljudi.  

 

SCENARIJ D 

Smo v letu 2040 

V Sloveniji imamo v letu 2040 po odhodu v pokoj zagotovljene pokojnine, ki nam omogočajo 

varno življenje. V tej dobi življenja svoje življenjske izkušnje, znanja in veščine prenašamo 

predvsem znotraj družine. Znotraj le-te gradimo dobre medosebne odnose in se običajno tudi 

staramo v krogu družine. Imamo dobro organizirane nacionalne preventivne in kurativne 

programe, ki imajo visoko stopnjo odzivnosti. Organizacija dolgotrajne oskrbe je v rokah države in 

vključuje neformalne oskrbovalce. Naša bivališča običajno povezujejo razširjene družine.
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   Tabela 1: Štirje ekstremni scenariji prihodnosti. 



Udeležence smo prosili, da se opredelijo in izberejo enega izmed predstavljenih scenarijev, in sicer 

tistega, ki jim je NAJBLIŽJI. Posamezne scenarije so označevali baloni v barvi scenarijev, ki so bili 

razporejeni po prostoru. Vsi smo z zanimanjem spremljali kdo, zakaj in koliko jih bo stalo  

pri posameznem balonu oziroma scenariju. Ko so se vsi udeleženci opredelili, smo jih prosili, da se  

o ključnih argumentih za izbiro pogovorijo z osebami, ki stojijo poleg njih.  

 

Sliki 11 in 12 prikazujeta izbiro scenarija, ki jim je najbližje.  

 

Slika 11: Izbira scenarija, ki mi je najbližji 1 

 

 

Slika 12: Izbira scenarija, ki mi je najbližji 2 

  
Naključno smo vprašali nekatere izmed udeležencev, da argumentirajo in utemeljijo svoj izbor. Zbrali 

smo nekaj odgovorov:  

Scenarij A 

• »Ker prevzamemo sami skrb za zdrav način življenja.« 

Scenarij B 

• »Ker je izpostavljena medsebojna pomoč.« 

• »Imamo veliko denarja (dobre pokojnine), da si lahko kaj privoščimo.« 
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Scenarij C 

• »Privlači me ideja o univerzalnem dohodku.« 

• »Všeč mi je, da je poudarjena povezanost z lokalno skupnostjo.« 

Scenarij D  

• »Domače okolje.« 

• »Organizacija dolgotrajne oskrbe je v rokah države.« 

 

Nato smo udeležence vprašali tudi drugače. Želeli smo namreč, da na staranje in prihodnost 

pogledajo še iz drugega zornega kota in se postavijo v nasprotno pozicijo. Prosili smo jih, da 

razmislijo, kateri izmed scenarijev bi bil po njihovem mnenju najmanj sprejemljiv. V drugem delu so se 

torej premaknili k tistemu scenariju, za katerega so menili, da jim je NAJMANJ BLIZU. Tudi tokrat so 

svoj izbor najprej argumentirali znotraj skupine udeležencev, ki so se odločili enako. Izkazalo se je, da 

je bil korak najmanj všečne izbire scenarija za udeležence najtežji, obenem pa tudi najbolj 

provokativen za nadaljnji razmislek o prihodnosti Slovenije kot dolgožive družbe. 

Sliki 13 in 14 prikazujeta izbiro scenarija, ki jim je najmanj blizu.  

 

Slika 13: Izbira scenarija, ki mi je najmanj blizu 1 

 

Slika 14: Izbira scenarija, ki mi je najmanj blizu 2 
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Tudi ob tem premiku smo naključne udeležence prosili, da delijo svoje mnenje in argumentirajo svojo 

izbiro scenarija, ki jim je najmanj blizu. Dobili smo sledeče odgovore:   

Scenarij A 

• »Težko si starostnik (npr. 80 let) sam organizira oskrbo na domu.« 

• »Prenaša odgovornost nase.« 

• »Ker je ta scenarij najbolj verjeten in najmanj zaželen.« 

Scenarij B 

• »Nismo več delovno aktivni.« 

Scenarij C 

• »Univerzalni dohodek.«  

Scenarij D  

• »Ne moremo se "zapirati" znotraj družin, v življenju moramo sodelovati, se povezovati, družiti 

in se ne samo opirati na družino.« 

8. Predavanje Clive Needle, EuroHealthNet Policy Director 

 

Na povezovalnem srečanju se nam je pridružil pomemben tuji gost - gospod Clive Needle, direktor 

organizacije EuroHealthNet. Na kratko nam je predstavil njihovo organizacijo in vlogo, ki jo imajo v 

oblikovanju evropskih politik. Predavatelj je podal tudi mnenje o pomembnosti dosežkov projekta 

AHA.SI ne samo za našo državo, temveč za širši evropski prostor. Njegova predavanja so v 

nadaljevanju, kot tudi njegov celoten komentar, ki je v angleškem jeziku. 
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Clive Needle - komentar na konferenco in projekt AHA.SI 

 

Gospoda Cliva Needla smo po konferenci zaprosili za kratek vtis o konferenci in za odziv na proces 

priprave podlag za strategijo staranja v okviru AHA.SI projekta. Njegov komentar navajamo  

v nadaljevanju v originalu: 

»Watching the AHA.SI initiatives develop from ideas to implementation has been an inspiring process. 

EuroHealthNet has long advocated for whole of government and whole of society approaches  

to resolving problems, as established within the WHO Europe Health 2020 strategy for wellbeing.   

It has also engaged stakeholders in the processes relevant for health and social equity within the EU 

Semester process , which provides practical and policy frameworks for implementation of the EU2020 

strategic goals. 

Merging wellbeing, equity and sustainability goals with the realities of economic governance is not 

easy, especially in difficult circumstances. The launch of the EU Social Investment Package for 

Growth and Cohesion (SIP) has provided a policy impetus to do that.  Importantly it identifies the 

priority challenges on a European scale as: 

Economic crisis – unemployment and poverty and social exclusion levels have reached record highs. 

They are a huge drain on Europe's human resources at a time when public budgets are under 

pressure. 

Demographic changes - the working-age population in Europe is shrinking, while the proportion of 

older people is growing. Solutions must be found to ensure sustainable and adequate social protection 

systems. 

If the SIP approach is to be judged to have worked by the original continental criteria, it will have 

stimulated:  

• Greater focus on policies that strengthen people's capacities and skills and remove barriers  

to finding work. 

• More effective and efficient use of resources, helping to ensure adequate and sustainable social 

protection. 

• Better results – ensuring greater productivity, employability, health, helping people to get out of 

poverty and social exclusion and having appropriate living standards. 

The AHA-SI is exciting because it has addressed exactly those challenges, and can justifiably 

demonstrate that it has reached a strategic implementation phase that offers real prospects of 

achieving the success criteria.  

The commitment of the government to outcomes is noticeably high, evidenced by the participation of 

senior ministers and state secretaries at events and conferences, in addition to their involvement in 
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strategic decisions. Clearly much is at stake and progress is anticipated. I noted how a good example 

has been brought forward of pre-retirement planning from military and defence sectors, likely to be 

rolled out to wider public and private contexts. That offers a fascinating opportunity for Europe wide 

learning, linking sectors that are not usually partners. 

From a health perspective, the contribution to not only reviews of health and care system 

developments and the forthcoming national active ageing strategy, but also to wider economic and 

social planning, is important. That includes follow up work with people from identified particularly 

vulnerable groups and regional communities. The development of work towards falls prevention 

strategies and mental wellbeing are strong elements. One participant noted that the “background was 

local but this is now national and local”. The continued engagement of multiple levels is clearly 

essential for effective implementation. 

The determined, imaginative use of innovative methods to build consensus, break down multi-sectoral 

and cross sectoral barriers, and to stimulate involvement and ownership from initially disparate 

partners, has been bold and exemplary. I recall early meetings and formative processes displaying 

some hesitancy, even suspicion of motives at times. This was expressed by a key participant from  

a ministry as moving from the negative perspective of “knowing what we do not want to the vision 

needed for a progressive society.” Now criticism is constructive, embraced and recognised. The 

inclusion of initially unforeseen elements, such as the vital examination of digital society implications 

for literacy and access, is evidence of this greater confidence and of genuine intent to involve and 

include. 

Potential flaws and complex scenarios are transparently set out and considered from multiple 

perspectives. Methodologies from other countries, other systems and other EU co-funded studies are 

brought into play, including from the EuroHealthNet work on equitable methodologies Crossing 

Bridges  and the AFE Innovet introduction of a Covenant for Demographic Change including age-

friendly environments.   

There are, of course, persistent and new challenges. Difficult decisions on resource allocation within 

social protection system and the extent of personal responsibilities will be faced. Intergenerational 

solidarity and engagement of civil society is not guaranteed, let alone the elusive empowerment of 

older people. Increasing migration patterns, social mobility and the roles of new and established media 

have yet to be fully integrated. A study in preparation on the impacts of economic change on 

inequalities will be important. The glue which would hold together and support implementation and 

further phases is not yet set. 

But as another participant said “We are moving mountains”. Fittingly, to the south east of the Alps,  

a model for many aspects of European 21st century social investment has been begun, to the great 

credit of the institutes, ministries, organisations and people responsible.« 
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9. Delavnica 2 - trajnostno (so)delovanje na področju staranja 

 

Popoldanska delavnica konference je bila namenjena pripravi priporočil za trajnostno vzdrževanje mreže 

deležnikov, ki se je vzpostavila v okviru projekta AHA.SI. Skupaj smo razmišljali o možnostih vzdrževanja v 

projektu vzpostavljene mreže, saj so se udeleženci strinjali, da je le-to potrebno vzdrževati tudi po koncu 

projekta. Prosili smo jih, da odgovorijo na tri ključna vprašanja - kaj želijo, da se po koncu projekta zgodi, 

kaj za to potrebujejo in kdo to lahko zagotovi. Dobili smjo konkretne predloge, ki smo jih uredili v različne 

vsebinske sklope.  

Priporočila so udeleženci oblikovali skupaj za omizjem in nam jih posredovali v pisni obliki. Na vprašanje, kaj 

si želijo glede sodelovanja deležnikov na področju staranja za naprej, smo prejeli sledeče dogovore:  

19 Mreženje, povezovanje, vzpostavitev lokalne mreže, koordinacija, sodelovanje vseh institucij … 

10 Izobraževanja, usposabljanja, strokovni dogodki 

8 Prenos dobrih praks 

3 Ocena potreb, analiza 

4 Enakost za vse 

3 Medgeneracijsko sodelovanje 

11 Zakon, politična  finančna podpora, podpora, komunikacijski načrt 

2 Službe mladim 

7 Skupnostni pristop, regijske točke, lokalna skupnost 

2 Odprtost za nove ideje, motivacija 

   

Na vprašanje »Kaj za to potrebujete« so nam odgovorili:  

3 Koordinacija 

5 Medijska, politična podpora, podpora okolja 

8 Zakon, formalizacija, strategija,  akcijski načrt 

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

6 Finance in kadri, delovna mesta 

8 Pripravljenost in dobro voljo, motivacijo, interes … 

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

10 Povezovalno telo, povezovanje, sodelovanje, upoštevanje strokovnih mnenj 

2 Obstoječi programi, Podpora delujočim sistemom, 

1 Pilotski pristop 

2 Enakost 

2 Model "COST BENEFIT", razmišljanje izven okvirjev 

2 Eno spletno mesto na spletu, obveščanje o novih projektih 
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1 Transparentnost (pregled vseh deležnikov) 

1 Razmišljanje izven okvirjev 

1 Širjenje dobrih praks in vpetost v mednarodne mreže 

1 Manj birokratskih ovir 

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

1 Politika naj prisluhne bolnikom 

1 Profesionalizacija društev (vsaj plačilo sodelujočih strokovnjakov) 

1 Transparentnost FI-H-a 

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

1 Slišati tudi bolnike z nizko prevalenčnimi boleznimi 

1 Vključiti ključne deležnike v zdravstvenem sistemu kot je ZZZS 

   

S tretjim vprašanjem pa smo želeli zbrati predloge, kdo bi to lahko zagotovili. 

3 Vsi 

8 Regije, lokalna skupnost, nacionalni nivo 

10 Država, Vlada, Ministrstva 

13 
Posamezni deležniki,aktivni deležniki,  uporabniki, prostovoljci, civilna iniciativa, 

svojci, delodajalci, vzgojno izobraževalne institucije 

3 NVO 

1 materialna osnova za delovanje 

2 Evropska sredstva 

1 ZZZS 

1 Mediji 

2 Stroka, znanost 

1 Zakon 

2 Financerji 

1 Mednarodno sodelovanje 

1 Center za aktivno in zdravo staranje 

1 Strokovno medsektorkso koordinacijsko telo 

 

Največ udeležencev 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 namreč 

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.  
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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 okvirjev. Poleg kadrovskih in finančnih potreb je 

za uresničitev priporočil potreben tudi interes čim širšega kroga javnosti, dobra volja in temu primerna 

motivacija.  

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. 

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. Interaktivno 4 del - epicenter 

 

Ker smo v prvem delu našega druženja povprašali udeležence, kako blizu »epicentra« priprave 

strategije staranja v Sloveniji se počutijo, smo jim enako vprašanje zastavili tudi na koncu. 

Slika 15 prikazuje oddaljenost od  epicentra priprave strategije staranja ob zaključku dogodka.  

 

Slika 15: Drugi epicenter priprave strategije aktivnega in zdravega staranja 
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Primerjava slike 7 (na začetku) in slike 15 (na koncu) nazorno kaže, da so se udeleženci ob zaključku 

druženja pomaknili bližje »epicentru« staranja, prav tako so nekateri očitno spremenili svojo lego  

(na primer, na čistem obrobju dogajanja, to je ob steni, udeležencev na koncu srečanja ni) v primerjavi 

z začetkom srečanja. S tem je bil cilj konference uresničen, saj smo si pred začetkom zadali,  

da povežemo med seboj deležnike z regionalnega in nacionalnega nivoja ter skupaj z njimi 

premaknemo in si približamo razumevanje izzivov staranja v naši družbi.  

11. Zaključni komentarji usmerjevalne skupine projekta AHA.SI 

 

 

Slika 16: Usmerjevalna skupina projekta AHA.SI 

 

Srečanje so s svojimi mislimi, priporočili in zavezami zaključili trije predstavniki Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za zdravje, ki so aktivno vključeni  

v dogajanje in oblikovanje bodoče strategije staranja za Slovenijo. 

 

Aleš Kenda, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS: 

 »Ob zaključku projekta AHA bi želel izpostaviti prelomni trenutek, 

v katerem se končuje projekt, ki je od vsega začetka predstavljal 

pomembno podlago za celovit  odziv države na demografske 

spremembe. Istočasno z zaključkom projekta AHA se namreč na 

podlagi sklepa Vlade RS že pričenjajo priprave analitskih podlag 

za celovit odziv na posledice demografskih sprememb, kot tudi 

priprave na strategijo odzivov na posledice dolgožive družbe. 

Verjamem, da je projekt AHA, poleg siceršnjega strokovnega 

prispevka pomembno prispeval tudi k osveščanju ljudi in sicer s 

spoznanjem, da demografski trendi niso neustavljiv in neizbežen 

trend naraščajočih stroškov in starostnih težav ter, da ni največja nevarnost staranje 
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prebivalstva samo, temveč nepripravljenost in nesposobnost vseh segmentov v družbi za 

ustrezno odzivanje. Bolj kot spoznavamo to tematiko, bolj nam je jasno, da niso  dovolj le 

reforme različnih sistemov medgeneracijskih transferov in storitev, temveč potrebujemo 

aktivno, zdravo in ustvarjalno staranje z zavedanjem osebne odgovornosti za svojo starost.« 

 

Tatjana Buzeti, Ministrstvo za zdravje RS: 

 »Projekt AHA.SI je pomembno prispeval k pripravi strokovnih 

izhodišč za pripravo ukrepov na področju aktivnega in 

zdravega staranja za aktivno in zdravo starost, na področju 

podpore samostojnemu bivanju v domačem okolju in na 

področju dolgotrajne oskrbe. To so področja, ki so se uvrstila 

na seznam vladnih prioritet, ne samo prioritet Ministrstva za 

zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti.  Dodano vrednost projekta vidimo tudi v tem, 

da je povezal različne deležnike na področju staranja na 

nacionalni ravni in gradil na dobrih praksah, ki so se že razvile 

v različnih lokalnih okoljih. Na Ministrstvu za zdravje gledamo 

na podaljševanje pričakovanega trajanja življenja kot na uspeh 

celotne družbe in na uspeh zdravstvenega sistema. Izziv pa nam predstavlja, da dosežemo čim 

višjo kakovost življenja in da so ta leta čim dlje preživeta brez bolezni in ovir.  

Zavedamo se, da je medsektorsko sodelovanje nujno, saj celotna vlada s svojim delovanjem 

ustvarja pogoje življenja (starejših) ljudi, zagovarjanje ciljev javnega zdravja ter aktivnega in 

zdravega staranja pa je ena od temeljnih nalog Ministrstva za zdravje. Zato je Ministrstvo za 

zdravje že v letu 2015 v letnem načrtu podprlo predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

za vzpostavitev aktivnega medsektorskega pristopa do aktivnega in zdravega staranja v treh 

okoljih in sicer na južnem primorskem (OE Koper), severnem primorskem (OE Nova Gorica) in v 

Podravju (OE Maribor). V letu 2016 se je tem trem okoljem priključilo še sedem dodatnih, tako 

da bomo pokrili celotno Slovenijo. Metodologijo, dobre prakse in znanje, ki smo ga pridobili v 

projektu AHA.SI želimo na ta način prenesti v vsa lokalna okolja.  

V pripravi je Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo celostno uredil pomembno področje socialnega in  

zdravstvenega varstva starejše populacije. Projekt AHA.SI nam je s pregledom dobrih praks 

prispeval pomemben uvid v organizacijske možnosti koordiniranega izvajanja dolgotrajne 

oskrbe v lokalnem okolju.« 
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Magda Zupančič, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti: 

 »Vesela sem, da je zaključna konferenca pritegnila toliko 

aktivnih udeležencev, saj to dokazuje na aktualnost izziva 

staranja, na pomen medsebojnega komuniciranja, razprav in 

izmenjave stališč ter mnenj o aktivnem staranju. Projekt 

AHA.SI je uspel združiti zainteresirano javnost in jo tudi vključiti 

v sam proces izdelave dokumenta in priporočil. V času trajanja 

projekta smo skupaj prišli do mnogih rešitev, predlogov in 

identificiranja še ne razrešenih izzivov, ki se navezujejo na 

aktualni izziv demografskih trendov in posledic le-teh za 

družbo. Projekt AHA.SI je postavil temelje in pogoje za resno 

zasnovo strategije aktivnega staranja, ki je v Sloveniji v 

razmerah naglega staranja prebivalstva več kot nujna. Sedaj 

razpolagamo z vsemi potrebnimi analizami, zakonodajnimi zahtevami sprememb za izvedbo, s 

scenariji, predlogi in pomisleki, tako da izgovora za odlašanje z izdelavo dragocenega 

dokumenta nimamo več. Seveda ostajajo v zraku še rahli pomisleki o poteh izvedbe 

posameznih ukrepov/reform ukrepanja, vendar sedaj poznamo vse predpostavke, na katerih 

lahko gradimo konkretne ukrepe in aktivnosti. Ob tem se zahvaljujem vsem institucijam in 

organizacijam, s katerimi smo sodelovali in kateri so prispevali k tako celovitemu vpogledu v 

zahteve, ki izhajajo iz staranja. Dodatno pa se zahvaljujem vsem sodelujočim, ki so s svojimi 

prispevki, z znanjem in z mnenji doprinesli k zaokroženi celoti vsega, kar je potrebno in nujno 

vključiti v ukrepe in aktivnosti, ki bodo doprinesli h kvalitetni in zdravi starosti.« 
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12. Zaključek 

 

Po našem mnenju bo projekt, ki je povezal različne deležnike na področju staranja na nacionalni in 

regionalni ravni pomembno prispeval k pripravi celovitega odziva na demografske spremembe v 

Sloveniji in s svojimi dognanji prispeval k oblikovanju strategije staranja za Slovenijo. Izdelki projekta 

in izražena pričakovanja deležnikov so zaveza, da vlada uresniči zadane cilje in pripravi potrebne 

strateške dokumente na področju staranja za Slovenijo. 

 

Slika 17: Ustvarjalci dogodka 

 

Več o samem dogodku in o celotnem projektu si lahko preberete na spletni strani www.staranje.si. 
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13. Priloge: 

 

Priloga 1:  Vabilo  
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Priloga 2: Zbirnik delavnic 

 

Delavnica 1 

Kateri so ključni dejavniki, ki bodo do leta 2040 (in naprej) najbolj vplivali na spreminjanje 

Slovenije zaradi staranja prebivalstva  

Odgovori iz omizij: 

Omizje: 

Migracijski tok ( meddržavni, državni) 

Tehnologija 

Nazaj k naravi 

Sendvič generacija 

Aktivnosti mladih 

 

Omizje: 

Upajmo na mir 

Nova industrijska revolucija 

Spremembe trga dela 

Podnebne spremembe 

Podaljšana zdrava leta življenja 

Sprememba definicije aktivnega prebivalstva 

Bilance javnega sektorja  

Dominanten vpliv nevladnih organizacij 

 

Omizje: 

Politika 

Šolstvo 

Ekologija 

 

Omizje: 

Informacijska tehnologija 

vrednote 

Migracije 

Revščina 

Omizje E 

Vrednote 

Organizacija dela 

Implementacija novih tehnologij 

Vloga države mednarodnega okolja 
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Omizje: 

Ekonomski vidik (več bolezni, višji izdatki) 

Družbeni vidik (veliko izključenih, revščina, marginalizacija) 

Migracije 

Ekološke in podnebne spremembe  

Politika za mlade 

 

Omizje: 

Prilagodljiv delovni čas 

Demografske spremembe 

informacijsko komunikacijska tehnologija 

Vključevanje  starejših - mentorstvo mlajšim 

Finance 

Manj delovno aktivnega prebivalstva 

 

Omizje: 

Izobraževalna politika (ozaveščanje o staranju, medgeneracijsko sodelovanje) 

Prilagoditev infrastrukture, prevozov 

Sodelovanje 

Soočanje s starostjo kot del življenja 

 

Omizje: 

Globalni vplivi (migracije, ekonomija) 

Tehnološki razvoj 

Družbene vrednote 

Razmerje moči 

 

Omizje: 

Medgeneracijsko sožitje 

tehnologija 

Demografska politika 

Osvobajanje stereotipov 

Globalna dogajanja 

 

Omizje: 

Medgeneracijsko sodelovanje 

Sprememba vrednot  

Prilagajanje in sprejemanje različnih generacij 

Izobraževanje odraslih 

Dogajanje v svetu 
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Dogajanje v gospodarstvu 

Turizem 

 

Omizje: 

Tehnološki razvoj 

Uničevanje zemlje 

Slabše zdravje 

Povečanje obremenitev zdravstvenih domov 

Preusmeritev državnega kapitala  

Beg možganov 

Spremenjen odnos med generacijami 

 

Omizje: 

Finančno stanje (nizke pokojnine) 

Podaljšanje delovne dobe 

Spreminjanje vrednost in vrednostnega sistema družbe do starejših, staranja 

Nove oblike socialno varstvenih storitev 

Spremembe na področju zdravstvenega varstva 

Krepitev NVO 

 

Omizje: 

Spreminjanje družbe kot take  

Podaljšanje upokojitvene starosti 

Migracije 

Spremenjena struktura državnega proračuna 

Spremembe socialnovarstvenega sistema 

 
 
Delavnica 2 

Delavnica 2 - A,  Kaj si želimo glede sodelovanja deležnikov na področje staranja za naprej? 

 

Omizje: 

Regijska izobraževanja za pripravo na upokojitev  

Predstavitev dobrih praks medgeneracijskih centrov v regijah 

Ocena potreb in stanja na področju staranja na nivoju regije 

 

Omizje: 

Mreže : vzpostavitev, ohranjanje,  nadgrajevanje 

Enakovredna zastopanost interesov vključenih deležnikov (odločevalci, NVO, regijsko-nacionalno) 

Jasni cilji, ki so skupni in realni (SMART) 

Podpora politična, finančna strokovna 
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Omizje: 

Identifikacija deležnikov in vzpostavitev lokalne mreže 

Seznanitev z že obstoječimi primeri dobrih praks 

Usposobljeni človeški viri, prostorsko materialni viri, ki znajo črpati evropske sklade in ostale razpise, 

internet 

Povezovalno telo, ki združuje različne deležnike, širi informacije, obvešča in ozavešča 

Ohranjanje raznolikosti programov in izvajalcev, zdrava konkurenca 

Več razpoložljivih sredstev 

 

Omizje: 

Želimo nadaljevati (oz. začeti) informacije za delavce pred upokojitvijo na pedagoškem področju 

 

Omizje: 

Smernice za sistematično usmerjeno trajno zakonsko podporo 

Komunikacijski načrt za dosego različnih ciljnih skupin 

Regijska koordinacija izmenjava tako dobrih praks kot ovir (mreženje) 

Nacionalna koordinacija- strategija zakonsko urejeno 

Motivacijski vzvod 

Potreben enoten algoritem za izpeljavo na lokalnem področju 

Skupnostni pristop (regijske in informacijske točke) 

Zagotoviti službe mladim čim prej (medgeneracijsko sodelovanje) 

 

Omizje: 

Krovna organizacija : NIJZ - po regijah 

Aktivno mreženje za aktivno staranje (skozi sodelovanje, sodelovanje vseh deležnikov) 

Sprememba internetnega naslova  www.aktivnostaranje.si 

 

Omizje: 

Prenos dobrih praks  (slo-slo, slo-tujina) 

Zakon o dolgotrajni oskrbi 

Sodelovanje inštitucij (neprofitno) 

Sodelovanje med fakultetami (študentje sodelujejo z domovi za upokojence, na domu itd.) 

Medgeneracijsko sodelovanje 

Povezovalna strokovna srečanja (predstavitev in prenos, dobrih praks) 

Izobraževanja, strokovni dogodki za delodajalce, da izboljšamo njihov posluh do staranja 

Prenos znanja v prakso 

Prenos projekta AHA.SI v prakso 

 

Omizje: 

Sodelovanje medgeneracijsko 

http://www.aktivnostaranje.si/
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Dostopnost do storitev javnih in zasebnih, nevladnih  za vse! 

Odprtost za nove ideje vrednote 

 

Omizje: 

Definirati skupne cilje in zastaviti strategijo, ki jo bomo lahko izvedli skupaj 

 

Omizje: 

 

Mrežo je potrebno ohraniti in še razširiti 

Medresorsko sodelovanja in povezovanje 

Nujna je podpora predsednika vlade 

Nujno je sodelovanje in vključitev civilne družbe ter lokalne skupnosti 

Vzpostavitev koordinacijskih teles v lokalni skupnosti 

Celovita strategija upravljanja dolgožive družbe 

 

Omizje: 

Izboljšanje sodelovanja med regionalnim in nacionalnim nivojem 

Aktiviranje sodelovanja med delodajalci in delavci (starejšimi delavci, NVO, stroka) 

 

Omizje: 

Na nacionalnem nivoju več združevanja, sodelovanja, skupin oz. deležnikov s skupnimi interesi v 

obliki projektov 

Mrežo deležnikov razširiti na gospodarstva 

Prenašanje dobrih praks med deležniki (MORS) 

Regijsko sodelovanje ( od spodaj navzgor) 

Lokalni, regionalni akcijski načrti, transparentnost politika odprtih vrat  

Informiranje strokovne in laične javnosti (način in jezik, ki je vsem razumljiv, informacije morajo biti 

uporabne) 

Prenos uspešnih pristopov iz manjših okolij na državni nivo (kontinuirana podpora uspešnim 

iniciativam) 

 

Omizje: 

Medsebojna prepoznava deležnikov 

Učenje drug od drugega in iskati inovativne rešitve glede staranja 

Podobna srečanja deležnikov 

Merljivi cilji glede staranja v okviru akcijskih načrtov 

Poudarjanje medgeneracijskega sodelovanja, zapisano v strategiji 

Opredelitev odgovornosti deležnikov 

Decentralizacija služb, ki ponujajo storitve starejšim ter povezovanje rani od lokalne, regionalne do 

centralne 
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Pritegniti je potrebno gerontologe strokovnjake za starostnike, 

Vključevanje področja staranja v šolski sistem, izobraževanje mladih o problematiki staranja 

Znanje kako nudit pomoč bolnikom, kako opolnomočiti bolnike 

Dobro delujoč zdravstveni sistem 

Mrežo strokovnjakov, ki so pripravljeni nuditi brezplačna predavanja, delavnice za bolnike, vključene v 

društvo. 

 

Omizje: 

Vključevanje mladinskega sektorja v delo 

Tesno sodelovanje vladnega in nevladnega sektorja  

Opozarjanje na aktualne probleme (pravočasno obveščanje in poudarjanje ključnih problemov) 

Vzpostavitev platforme za mreženje na različnih nivojih (lokalno, regijsko, nacionalno) 

 

Delavnica 2 – B, Kaj potrebujemo za dobro sodelovanje deležnikov na področju  staranja za 

naprej? 

 

Omizje: 

Pripravljenost in dobro voljo 

Formalizacijo sodelovanja med deležniki 

Strategijo na regionalnem nivoju s projektivno  

Orodje za oceno potreb, finance 

 

Omizje: 

Strokovne evidence baze smernice  

Zagotavljanje finančnih in kadrovskih kapacitet 

Jasne poti komuniciranja z javnostmi (interno, eksterno) 

Motivacija vseh deležnikov 

Podpora širše javnosti in politike 

Jasen scenarij-strategija 

Spremembe družbenih vrednot 

Koordinacija 

 

Omizje: 

Medijsko politično podporo - informiranje o obstoječih programih odločevalcev in uporabnikov 

Povezovalno telo 

Podpora delujočih dobrih dolgo delujočih programov 

 

Omizje: 

Usklajen program DUPDS- vse sekcije 

Pilotski pristop 
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Seznam vzgojno izobraževalnih ustanov in število  delavcev 5 let pred upokojitvijo (3,2 leti) pomoč 

Ministrstva za šolstvo in Zavoda za šolstvo 

 

Omizje: 

Dobra koordinacija 

Zakonsko podlago 

Voljo, motivacijo, čim manj komunikacijskih šumov 

Akcijski načrt 

Medsektorsko, interdisciplinarno sodelovanje 

Opolnomočenje - sprotno izobraževanje in prenos praks 

Aktiven skupnostni pristop - timski duh, identifikacija skupnih prioritet 

model "COST BENEFIT" 

 

Omizje: 

Dobro Koordinacijo (1 tema: aktivno staranje, 2 Cilj:Kako, 3. rezultati (konkretno) 

Finančna sredstva iz inštitucij 

 

Omizje: 

Razmišljanje izven okvirjev 

Optimizem 

Upoštevanje socialne + ekonomske pravičnosti, zmanjšanje neenakosti 

Podpora okolja (lokalno, regionalno, nacionalno) 

Sodelovanje in komunikacija (npr. Vrtci + domovi upokojencev) 

Raziskave+spremljanje trendov na področju staranja 

Finance 

Delovna mest 

Izobrazba -širitev 

Povezovanje 

 

Omizje: 

Pozitivno naravnanost, odprtost, dialog 

Multidisciplinarnost 

 

Omizje: 

Iskreno sodelovanje vladnih služb  

Znanje in voljo deležnikov 

Dobro medsebojno obveščanje o dobrih praksah in pomembnih novicah 

Spodbujanje sodelovanja med deležniki (manj vrtičkanja, določeni ukrepi-nerepresivni) 

Upoštevanje strokovnjakov in strokovnih mnenj 

Eno mesto na spletu, kjer bi bile zbrane dobre prakse iz Slovenije in tujine 
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Omizje: 

Povezovalno inštitucijo (svet-državni sekretar, podpredsednik vlade, predstavnik socialnih zavodov, 

predstavnik občine) 

 

Omizje: 

Transparentnost (pregled vseh deležnikov) 

Strategija, ki opredeljuje ključne akterje in skupne cilje 

Iskren interes za sodelovanje (brez fige v žepu) 

Sistemska podpora 

Prepoznavanje dejanskih potreb in kontinuirana evalvacija ukrepov, posledične izboljšave 

Širjenje dobrih praks in vpetost v mednarodne mreže 

Izobraževanje osveščanje deležnikov 

Manj birokratskih ovir 

Skupno platformo za deljenje informacij (spletišče-boljša komunikacija) 

 

Omizje: 

Finančna sredstva za organizacijo dogodkov medsebojno povezovanje, informatizacija 

Upoštevanje in prepoznava vloge NVO ter njihov pomen v zdravstvenem sistemu 

Politika naj prisluhne bolnikom 

Profesionalizacija društev (vsaj plačilo sodelujočih strokovnjakov) 

Transparentnost FI-H-a  

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

Slišati tudi bolnike z nizko prevalenčnimi boleznimi  

Vključiti ključne deležnike v zdravstvenem sistemu kot je ZZZS 

Enakopravna obravnava vseh kroničnih boleznih, tudi novo definiranih 

 

Omizje: 

Izdelano celotno strategijo od Vlade 

Materialna sredstva, investicije za zagon 

Obveščanje o novih projektih 

 

 

Delavnica 2 – C,  Kdo lahko zagotovi pogoje za dobro sodelovanje deležnikov na področju 

staranja za naprej in kako? 

 

Omizje: 

Vsi z dobro voljo 

Pristojna ministrstva z medresorsko strategijo in koordinacijo 

Regijski koordinator 
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Lokalna skupnost 

Posamezni deležniki 

 

Omizje: 

Vsak od deležnikov (obveznosti, odgovornosti, pravice) 

 

Omizje: 

Podpora lokalne strukture 

 

Omizje: 

Podpora Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za delo družino in socialne zadeve 

Lokalne skupnosti 

Prostovoljci 

Civilna iniciativa  

Odgovorni in usposobljeni izvajalci 

Materialna osnova za delovanje 

 

Omizje: 

Politika 

Lokalno  

Državno 

Stroka 

Znanost 

Starostniki sami po sebi 

Svojci 

Zastopniki starostnikov 

Uporabniki 

 

Omizje: 

Država 

Lokalna skupnost 

definirana zakonska podlaga 

 

Omizje: 

Nacionalni, regionalni in lokalni nivo 

Delodajalci 

NVO (društva, prostovoljci, gasilci …) 

Vzgojno izobraževalne ustanove 

Financerji 

Posamezniki 
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Zainteresirani deležniki 

 

Omizje: 

Vsi od posameznika, skupin, lokalnih skupnosti, ustanove, država, EU  

 

Omizje: 

Ministrstva (izhodišča, finance, organizacija) 

Vlada  

Finančna podpora z ustreznimi razpisi 

Mednarodno sodelovanje 

Podpora medijev, obveščanje javnosti 

lokalne skupnosti 

NVO 

 

Omizje: 

Država oz. centralni sistem leader ship  

 

Omizje: 

Strokovno medsektorsko koordinacijsko telo 

center za aktivno in zdravo staranje 

EU 

 

Omizje: 

Aktivni deležniki, ki jim država in občina omogoči kapacitete 

ZZZS 

 

Omizje: 

Država 

Evropska sredstva 

Vladne organizacije 

NVO
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Priloga 3:  Clive Needle 

 

 

 

Policy & Advocacy Director 

Management 

 

Email: 

c.needle@eurohealthnet.eu 

Tel: + 32 2 235 03 20 

 

 

Clive Needle is responsible for strategic advice of the network, and accountable to the Executive 

Board. 

Clive joined EuroHealthNet as strategic advisor in 2000 following his consultative report and 

recommendations on network progress. Since then he has helped to lead development and policy 

initiatives, including successive EC co-funded projects on health inequalities, social inclusion and 

capacity building for health promotion. During this time he has represented the network as a founding 

member of the EU Health Policy Forum and at numerous international events, including as Chair of 

the EC Mental Health Consultative Platform and at EU Presidency events in several states. 

Clive is also an independent public policy advisor to several not for profit organisations. He has 

worked at many events with the World Health Organisation, academic and civil society bodies, as a 

speaker, advisor, chair and facilitator. He has written and presented extensively on EU and public 

policy issues, for specialist and general media. 

Prior to his work with EuroHealthNet Clive worked in business management, voluntary organisations 

and on political campaigns. He was an elected Member of the European Parliament 1994-99, working 

particularly on health and development issues, including authorship of the 1999 Report on the Future 

of EU Public Health. Clive lives in England with his wife Eileen King and family. 

More about Clive Needle: http://eurohealthnet.eu/about-us/staff/clive-needle 
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