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1

UVODNI
NAGOVOR

Letošnji 19. Festival za tretje življenjsko obdobje je ponovno dokazal, da je
pomemben in močen most med generacijami. Živahen utrip, ki se je širil
po dvoranah Cankarjevega doma, se širi tudi izven hrama slovenske kulture
v domove vseh obiskovalcev, ki so se v treh dneh lahko družili, odpravljali
osamljenost, se spoprijeli s številnimi športnimi in drugimi aktivnostmi,
slišala se je domača pesem, veliko se je plesalo, predvsem pa povezovalo.
Dogodek je obiskalo več kot 17.500 obiskovalcev in predstavništvi iz
Makedonije in Italije.
V letošnjem letu je poleg številnih izzivov Festival dosegel še večjo
prepoznavnost in veljavo, saj je k soorganizaciji pristopila Mestna zveza
upokojencev Ljubljana OPZDU, hkrati pa je dogodek pridobil številna
pomembna partnerstva. Festival je potekal pod pokroviteljstvom
predsednika državnega zbora, mag. Dejana Židana, hkrati pa so nas z
obiskom počastili tudi predsednik republike g. Borut Pahor, številni ministri,
prvi predsednik republike g. Milan Kučan in ostali visoki gostje.
Festival za tretje življenjsko obdobje je v evropskem merilu nekaj
posebnega, saj se na njem srečujejo nevladne organizacije s področja
starejših, predstavniki akademskih strok in politični odločevalci. Morda
pomembnejše kot vse drugo pa je skrito sporočilo tokratnega festivala.
Festival je dokaz, da je mogoče z visokimi etičnimi standardi, jasnim
razmislekom, stvarnimi argumenti ter odprtostjo za povezovanje z vsemi
tistimi, ki hočejo s svojim razmislekom in delom prispevati k iskanju
odgovorov na vse številnejše izzive dolgožive družbe, ki jim je torej mar za
ohranjanje pridobitev socialne države, ki jim je mar za druge in ne samo
zase, doseči tisti plemeniti cilj, ki je navdihoval ustvarjalce tega festivala
vse od začetka.
Pred dvema desetletjema se je začel na pobudo vlade, ki ga še vedno
podpira. Organizatorji z veseljem zremo v prihodnost in pripravljamo že
20. Festival za tretje življenjsko obdobje
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2.1

ISKANJE MEJA V JEZIKU O
STAROSTI IN STARANJU –
DIALOG S SKUPNOSTJO
Moderator:
dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka
Panelisti:
Milan Pavliha, prof. ped., član Programskega sveta F3ŽO;
dr. Marko Snoj, Inštitut Frana Ramovša;
Nada Verbič, dolgoletna ravnateljica vrtca Jelka;
Sonja Bercko Eisenreich, dipl. soc. del., direktorica Zavoda Integra v
Velenju in humanitarna delavka.
“Tudi pri vonju jezika imamo klasiko, jazz, alternativo, etno, eksperimentiranje
in pop. Iskanje meja v jeziku je vedno dialog s skupnostjo. Presežek ni mogoč,
če je vsem všeč zgolj en vonj.” (Kozma Ahačič, Vonj po slovenščini, Delo, 15.
maj 2019).
Izrazje je najbolj veren odraz predsodkov o starosti in staranju pri nas ter
odrivanju starejših na rob družbe. Dolgoživost starejših generacij lahko bolje
izkoristimo v dobro njih samih in mlajših generacij, ki bodo nekoč tudi stare.
Morda za začetek spet premislimo, kako na novo definirati pojem starega,
katerega meja je zdaj pri 65 letih. Kako uporabljati in prevajati nekatere v svetu
in pri nas uporabljene termine: starejši, ostareli, starajoči, star, starec, starostnik,
upokojenec, starizem, staromrzništvo. Znanost (stroke) bi se morale približati
ena drugi pri pojasnjevanju in definiranju izrazja o starosti in staranju.
Kot pri vseh »izmih« je v jedru staromrzništva stereotipnost: domneva, da
so vsi člani skupine enaki. Zato ljudje menijo, da so vsi stanovalci v domu za
11
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starejše istih let – »stari«, čeprav njihova starost lahko sega od 50 do 100 tega
leta. Staromrzništvo ločuje in zmanjšuje naše možnosti. Potrebno bo zajeti
dih in postopno izzivati diskriminatorne strukture in zmotna prepričanja, ki
hočejo oblikovati naše staranje. Vse dotlej nas bo staromrzništvo hujskalo med
seboj; ropalo bo družbo ogromnega bogastva znanja, izkušenj in modrosti
s podtikanjem, da je daljše bolj zdravo življenje težava in breme, namesto
pomemben dosežek, bogat priložnosti, ki jih prinaša.
Odlično izhodišče bi bilo opuščanje nekaterih besed, ki imajo v slovenščini
slabšalni pomen. Nihče se ne želi opisati kot ostareli, beseda starostnik pa
namiguje na betežnost. Beseda starostnik se zadnje čase najpogosteje pojavlja
v medijih (kot npr. domovi za starostnike namesto za starejše). Tudi beseda
star nima več žlahtnega pomena v slovenščini. Žlahtno je zvenela v antiki, ko
je bila povezana s pojmoma modrost in izkušnje, danes pa jo povezujemo z
betežnostjo, počasnostjo in nerganjem.
Starostnik zveni tuje, daje misliti, da si zaslužimo spoštovanje zaradi starosti.
Pred nekaj leti sem bil na svetovnem folklornem festivalu na Kitajskem. Vrli
Kitajci so na zaključni slovesnosti ugotovili, da sem najstarejši na tem festivalu
in naj bi me počastili na odru. Pa sem se potuhnil, misleč, da sem bil izbran v
slovensko skupino zaradi obvladanja glasbenega programa, ne zaradi let.
Mnogi dejavni starejši si zavestno prizadevajo polepšati dan. Besede za to sem
prestar so črtali iz svojega besednjaka. Besede star ne uporabljajo, nadomestili
so jo z besedo starejši. Pisateljica Ashton Applewhite (ki so jo v ZDA razglasili
za najboljšo poznavalko staromrzništva; v slovenščini je leta 2017 izšla njena
knjiga Lepota let – Manifest proti starizmu) trdi, da starih ljudi ni, da so le starejši.
Beseda starejši je po njenem edini nesporni izraz za opis starejših. Jasen je in
nevtralen kar zadeva vrednote, poleg tega poudarja, da je starost kontinuum.
Ni ločnice star/mlad. Beseda starejši je most, kajti vedno se najde kdo, ki je od
tebe starejši ali mlajši. Beseda starejši te ne opredeljuje z leti, ki jih nosiš na grbi,
ampak te postavlja na neopredeljeno mesto v družbi. Šele ko je tako, te nihče
ne more poriniti v skupino starih in ranljivih odvečnih državljanov. Ker se nihče
na planetu ne mlajša, opustimo tudi slabšalno uporabo besede starajoči.
Tudi slovenski psiholog Vid Pečjak v svoji knjigi Psihologija staranja uporablja
termin starejši (poglavji Družbeni položaj starejših, Osebnost starejših ljudi).
12
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Termin starejši mu je blizu zaradi dinamike in velikih individualnih razlik vedno
daljšega generacijskega obdobja. O staranju je Vid Pečjak razmišljal, da ni toliko
pomembno koliko si star, pomembneje je, kako si star. Kronološka starost je
čedalje bolj nezanesljivo merilo skoraj vsega o človeku. Tudi Evropska skupnost
v vseh uradnih dokumentih in strokovnih publikacijah dosledno uporablja
termin starejši ljudje.
Začarani krog večkratne diskriminacije starejših se pri nas začenja z izstopom iz
njihovega poklicno aktivnega življenjskega obdobja, katerega meje so družbeno
določene. Postanejo upokojenci in se kot taki znajdejo na obrobju družbe.
Družba nanje stereotipno naveže tudi navidezno odvisnost, nekoristnost in
nemoč starejših ter jo obenem stopnjuje do te mere, da starejše in upokojence
odrine na rob družbe in jih s tem diskriminira. Bržkone je upokojenski izraz tudi
nekakšna družbeno sprejemljiva skovanka. »Naj bo, ali nikoli ne bom pristal na
to, da se za njo samodejno skriva onemoglost, nedejavnost, hiranje in žalsko
odštevanje«, je že pred desetimi leti v reviji Vzajemnost napisal Mitja Meršol.
Beseda upokojenec ima v slovenščini negativno konotacijo. Zakaj naj bi s
pokojnino kar čez noč postal upokojensko onemogel in star? Še vedno sem
(govorim zase) dejaven na poklicnem in drugih področjih. Čeprav nisem več
plačanec, pač pa upokojenec, nisem izgubil svojega poklica.
Izrazje o starosti in staranju ohranja stereotipe! Javno podobo starosti pa
tudi intimne predstave pripadnikov drugih generacij, povezujejo z umikom iz
družbenega življenja, izgubami, problemi in težavami. Če želimo tak pogled
na starost preusmeriti k sposobnostim posameznika za samostojno in aktivno
življenje v starosti, moramo starost in staranje znati definirati tako, da si bomo
eno in drugo ne samo lahko predstavljali, ampak da bodo te predstave pozitivne.
Potrebno bo popraviti javno podobo starejših ljudi (tudi s sprejemljivejšim,
neslabšalnim izrazjem o starosti in staranju), hkrati pa izdatneje in odločneje
podpirati vse pobude in projekte, ki vodijo v sodelovanje, sožitje in solidarnost
med generacijami. Ni samo socialni stereotip o starih v glavah mladih usoden
za položaj starejših v naši družbi. Še nevarneje postaja, ko se ta zunanji socialni
pojav preseli v glave starejših samih in spreminja njihove psihične lastnosti.
Starejši so v družbi odpisani. Čutijo, da v svetu dela ne pomenijo nič več, v
procese odločanja nimajo več vstopa, v javnosti ni več mesta zanje. Kakšni so
zares starejši ljudje po naravi, kakšne so njihove primarne psihične lastnosti,
13
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spoznamo pri posameznikih, ki so se uprli socialnemu stereotipu in vzdržali
tekmo z življenjem tudi v starosti. Ti ljudje tudi po upokojitvi normalno nadaljujejo
svoje življenje, imajo nove cilje, izzive dovolj zahtevne tudi v tem obdobju, da
so srečni, odločni in ambiciozni. Pri predsodkih, stereotipih in staromrzništvu
gre za neupravičeno posploševanje nekaterih lastnosti na vse posameznike v
skupini. Psihološke raziskave so potrdile le eno skupno značilnost starejših: to
so individualne razlike! Vsakega človeka ocenjujemo kot individuum, ne pa kot
člana neke koledarske skupine.
Dojemanje starosti potrebuje še veliko sprememb in občutljivosti, kamor sodi
tudi izrazje o starosti. Do jubilejnega 20. festivala naj se stroke približajo ena
drugi pri sprejemanju izrazja o starosti in staranju!

14
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PRILAGAJANJE, SPREMINJANJE,
REFORMIRANJE SISTEMOV
SOCIALNE ZAŠČITE
Moderator:
Dušan Kidrič, Združenje seniorjev Slovenije
Panelisti:
dr. Anja Kopač, bivša ministrica Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti;
red. prof. dr. Dušan Mramor, Ekonomska fakulteta;
prof. dr. Grega Strban, univ. dipl. prav., Pravna fakulteta;
Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja.
Namen razprave na okrogli mizi ni bil, da bi znova prikazovali analitične podatke
o tem, kakšne so posledice že danih in predvidenih družbenih sprememb
(predvsem demografije), temveč predlogi, kaj in kako spremeniti sisteme
veljavne socialne zaščite, katere ekonomske činitelje je potrebno poznati in
upoštevati (produktivnost, finančno ureditev), česa pri pravni ureditvi sistemov
naj ne bi opustili in kako do sprememb priti. Vsak od predlaganih panelistov je
svoje zamisli že predstavil ob različnih priložnostih. Bile so odmevne, niso pa
bile ob istem času in na istem mestu predstavljene širši publiki. Na okrogli mizi
v okviru festivala pa smo želeli doseči prav to: ekonomski, pravni, sociološki in
politični vidiki se medsebojno prepletajo in rešitve morajo upoštevati vse vidike.
Tema in razprave o njej je bila s strani moderatorja in udeležencev
predstavljena z različnih zornih kotov.
Dr. Strban je predstavil pravni vidik spreminjanja ureditev na področju sistemov
socialne zaščite. Pravice, ki jih prebivalci imajo, morajo biti opredeljene v
15
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zakonu. Ker pravice ne morejo biti poimensko opredeljene kot storitve, saj
jih je zelo veliko in se praviloma tudi v času spreminjajo, mora zakon zapisati
splošno (abstraktno) obliko pravice. Za zdravstvo so to primeroma pravica do
ambulantnega zdravljenja, do bolnišničnega zdravljenja, do rehabilitacije in
podobno. Storitve pa morajo biti naštete in vsebinsko in tehnično (ter cenovno)
opredeljen v podzakonskih aktih.
Dr. Mrak je prikazala nekaj izkušenj spreminjanja, ko predlogi iz enega
organa preidejo v usklajevanje med večimi organi. Tudi ko se to doseže, se
sprejemljivosti predlogov preizkusi še na politični ravni, kjer se že strokovno
usklajeni predlogi dodatno spreminjajo in postajajo znova neusklajeni.
Dostikrat je vzrok temu pomanjkljivo poznavanje predmeta, nepripravljenost
sprejemanja dejstev in zavračanje preverbe konceptov, ki so podlaga
obstoječim ureditvam. Zato je ne samo težko spreminjati, temveč težko
zagotoviti, da bodo zakoni (predpisi) sprejeti dovolj hitro in predvsem
konsistentni sami v sebi.
Izkušnje dr. Majcna, ki pripravlja številne podlage za preverbo predlogov
sprememb, niso (praviloma) najboljše. Tudi ko so projekcije dovolj jasno
predstavljene, je za politiko njihova sprejemljivost predvsem odvisna od
vnaprej predpostavljene ideje. Tu pa gre večinoma za to, da dolgoročni vidiki, ki
močno vplivajo na pravo izbiro inštrumentov, kažejo na potrebo po predlogih,
ki so manj všečni, čeprav so za delovanje sistemov nujni. Kratkoročni vidik pri
odločevalcih »povozi« primernost in pravilnost od stroke predlaganih ukrepov;
pojavlja se vprašanje ali je potem prognoziranje sploh potrebno.
Dušan Kidrič je iz svojih izkušenj opozoril, da je pri spreminjanju premalo
poudarjen »inženirski« vidik priprave predpisov. Potem ko so glavne
konceptualne rešitve sprejete (politični vidik), ko so glavni inštrumenti
predlagani in preverjeni (strokovni vidik), pride na vrsto še oblikovanje predpisa
(predpisov), ki zagotavljajo, da bo sistem lahko deloval in da bo usklajen tudi
z drugimi področji (inženirski vidik). Ta ni istoveten nomotehničnim zahtevam
po pravni neoporečnosti predpisa, pač pa mora zagotavljati da bodo predpisi
spoštovali kvantitavne omejitve oziroma pravilno kalibracijo parametrov.
Kot povzetek in sklep razprave je bilo izpostavljeno, da je sodelovanje med
stroko (različnimi strokami) v postopku spreminjana tako kompleksnih
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ureditev ne samo potrebno, temveč sploh neobhodno. Organizirano
bi moralo biti vzporedno z medresorskim usklajevanjem, pobudni in
organizator razprav in sploh strokovnega dela pa bi morala priti s strani
javne oblasti.
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POLOŽAJ IN IZZIVI DRUŠTEV
IN DRUGIH NEVLADNIH
ORGANIZACIJ V SLOVENIJI
Moderator:
Marija Pukl, predsedujoča Programskemu svetu F3ŽO
Panelisti:
Goran Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS);
Marko Zevnik, ustanovitelj in direktor Zavoda Sopotniki;
Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije.
Razmere in odnosi v družbi se vseskozi spreminjajo, potrebe generacij v
današnjem času so drugačne, kot so bile pred nekaj desetletij, kar se odraža
v medgeneracijskih razmerjih, ki postavljajo pred družbo drugačne zahteve in
povsem nove temelje oblikovanje sodobnih oblik medsebojnega sodelovanja.
Izhajajoč iz zavedanja, da živimo v drugačni družbi kot nekdaj, ob upoštevanju
usmeritev Strategije dolgožive družbe in iz njih izhajajočih Akcijskih načrtov
je utemeljeno trditi, da gre za novo družbeno paradigmo, ki na Vlado RS in
druge odločevalce naslavlja potrebo po novi družbeni pogodbi sodelovanja
med genercijami.
Na osnovi navedenega smo se na okrogli mizi osredotočili na vprašanja
vloge in pomena civilne družbe v odnosu na nove družbene spremembe in
njihovega prilagajanja ter odpiranja v lokalni in širši družbeni prostor. Kakšna
bi morala biti naj bi bila društva v bodočnosti, kakšna bi bila njihova najbolj
učinkovita organizirnost, kakšno družbeno odgovornost in vpliv naj naj bi imela
društva in kako naj se glede na sedanji čas ter potrebe odzivajo na te družbene
spremembe.
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Želja je, da društva sledijo potrebam družbe v lokalnem in širšem okolju, saj
ne morejo služiti samo ozkim interesom članstva, še posebej, če so njihove
aktivnosti financirane in spodbujanje tudi iz javnih sredstev in aktulanih
družbenih usmeritev .
Izjemnega pomena so aktivnosti društev na lokalnem nivoju, tam so tudi
konkretne potrebe in izzivi ter vzvodi za nujne spremembe. Društva še posebej
tista, ki delujejo v širšem družbenem intersu morajo biti blizu ljudem, da bi
prepoznala njihove želje, hotenja in potrebe se morajo čimbolj odpirati v
lokalno okolje, z zanimivimi in družbi koristnimi aktivnostmi. Postati morajo
odprta in privlačna za vse generacije, stalno se morajo prilagajati družbenim
razmeram.
Posebno pomembno za nadaljnje uspešno delovanje društev bo pomlajevanje
članstva in prilagajanje dejavnosti njihovim potrebam. Novi izzivi in spremembe
nam nastavljajo ogledalo! Jasno je, da nas le te prehitevajo in kljub temu, da
se tega čedalje bolj zavedamo, porabimo preveč časa za oblikovanje rešitev
in izdelavo novih programov. Dotaknili se bomo tudi vloge neformalnih
oskrbovalcev pri izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe, posebej iz vidika
usmeritev Strategije dolgožive družbe in Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki lahko
predstavljajo pomemben izziv za mnoga društva v lokalnem okolju.
Namen okrogle mize je bil:
•

artikulirati posamezne probleme tako, da bodo jasno predstavljeni javnosti
in odločujočim političnim in strokovnim dejavnikom;

•

predstaviti dobre primere uspešnega delovanja društev v lokalnem in
državnem okolju in sprožiti potrebo po usposabljanju v društvih za
prilagajanje novim družbenim razmeram;

•

dokazati, da so aktivnosti nevladnih organizacij neprecenljivega pomena
za družbo in da imamo na tem področju premalo spodbud;

•

izkazati nujnost po neformalnih oskrbovalcih v integriranem sistemu
dolgotrajne oskrbe;

•

prepričati aktualna društva, da morajo biti bolj odprta in dojemljiva za
mlade, da bi le ti lahko v njih uresničili svoje ideje in živeli svoj potencial.
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OSAMLJENOST, BOLEZEN
21. STOLETJA
Moderator:
Marjan Sedmak, Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU
Panelisti:
dr. Anja Kopač, bivša ministrica Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti;
dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Fakulteta za socialno delo;
Katja Krivec, Dnevni centri aktivnosti, vodja programov;
mag. Laura Perko, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.
Osamljenost v sodobni družbi postaja endemična. Raziskave iz nekaterih
zahodnoevropskih držav sporočajo, da osamljenost tare nekje med 10 in
15 odstotkov prebivalcev; še več je takšnih med starejšimi in še več jih bo v
prihodnje. Povečuje se število enočlanskih gospodinjstev; povečuje se število
razvez; rodnost je slej ko prej nizka, mnogi nimajo otrok; odrasli otroci po eni
plati ostajajo »pri mami«, po drugi pa se zaradi pehanja za zaslužkom družinske
vezi ohranjajo le še na daljavo in tako naprej. Ne razpada samo družina, razpada
tudi soseska. Osamljenost postaja bolezen, in sicer bolezen v pravem pomenu
besede. V Veliki Britaniji so lani zato oblikovali poseben resor in v vlado vključili
– naj se sliši še tako nenavadno – ministrico za osamljenost; Tracey Crouch je
postala »Minister of Loneliness«. Tokratni pogovor naj odgovori na vprašanje,
kaj lahko storimo, da bomo – v okoljih, ki se seveda razlikujejo med seboj –
spet omogočili ljudem, da ne glede na starost ohranjajo in na novo navezujejo
medčloveške stike. Ter ostajajo aktivni državljani.
Ljudje smo socialna bitja, preživimo lahko samo v skupini. Ocene, delno pa
tudi raziskave iz nekaterih zahodnoevropskih držav sporočajo, da osamljenost
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tare nekje med 10 in 15 odstotkov prebivalcev; še več je takšnih med starejšimi
in še več jih bo v prihodnje.
Eurostatova ocena za leto 2015, nanašajoča se na vse starostne skupine, navaja
oceno, da 3,2 odstotka ljudi nima več nobenega stika s sorodniki ali prijatelji,
7,7 odstotka pa enkrat letno. Toda: v starostni skupini 65 plus se ta dva odstotka
strmo povečata, prvi na 6,7 in drugi na 10,9, skupaj torej 17,6 odstotka. Redne
– kar pomeni dnevno ali enkrat tedensko - stike s sorodniki ali prijatelji ima po
podatkih Eurostata približno polovica prebivalcev Evropske unije. Psihologija
Maike Luhmann z univerze v Bochumu navaja, da osamljenost trpinči med 10
in 15 odstotkov prebivalcev ZRN; med starejšimi od 85 let je takšnih več kot 20
odstotkov.
Statistični podatki sami po sebi še ne povedo nič o tem, kje posameznik
prestopi čez prag v osamljenost, dejstvo pa je, da se število tistih, ki trpijo zaradi
osamljenosti, še bolj pa zaradi njenih posledic, povečuje. Razlogov je kar nekaj:
tudi med mlajšimi se povečuje število enočlanskih gospodinjstev; povečuje
se število razvez; rodnost je slej ko prej nizka, mnogi ljudje nimajo otrok;
odrasli otroci po eni plati ostajajo »pri mami«, po drugi pa se zaradi pehanja
za zaslužkom družinske vezi ohranjajo le še na daljavo; celo podaljševanje
življenjske dobe prispeva svoje, kar vedo tudi v naših domovih za starejše, kjer
je kar nekaj varovancev, ki so v visoki starosti ostali brez slehernega bližnjega
sorodnika; in ne nazadnje, v zahodnoevropskih metropolah se je v zadnjih
dvajsetih letih podvojilo število administrativnih pogrebov – brez sorodnikov,
brez prijateljev, brez znancev.
Zgovorni so podatki iz ZRN, ki lahko velja za primer značilne evropske
postindustrijske družbe, za katero ugotavljajo, da se socialna izolacija krepi. V
ZRN je kar 2,6 milijona enostarševskih družin. Kar 42 odstotkov Nemcev živi v
enočlanski družini, petina odraslih prebivalcev ZRN obeh spolov je brez otrok,
tretjina zakonskih zvez pa se konča z razvezo, ob vsem tem pa se število tistih,
ki doživijo tako imenovano četrto življenjsko obdobje, iz leta v leto povečuje,
»s tem pa tudi tveganje, da bodo ostali sami brez sorodnikov ali prijateljev« (Die
Zeit, 15/19).
Ameriški Wall Street Journal je pred nekaj meseci napovedal, da bo baby
boom generacija umirala osamljena kot še nobena v modernem času.
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Ne razpada samo družina, razpada tudi soseska. Osamljenost postaja
bolezen, in sicer bolezen v pravem pomenu besede. V času, ko so imele
ZDA uvidevnejšega predsednika, namreč Obamo, je njegov generalni
zdravstveni inšpektor (surgeon general) Vivek Murthy izjavil, da je osamljenost
»epidemija« z enakimi posledicami kot pretirana debelost ali kajenje 15 cigaret
dnevno. V zadnjega pol stoletja se je število tistih, ki se počutijo osamljene,
v ZDA podvojilo. Raziskava, ki je zajela 20.000 posameznikov, je razkrila,
da jih ima polovica občutek, da so osamljeni, pozabljeni in izločeni. V Veliki
Britaniji ugotavljajo, da je med desetimi obiskovalci ordinacije devet takšnih, ki
prihajajo z ugotovljivimi simptomi – deseti prihaja, ker je preprosto osamljen.
Tudi zato britanski »general practitioners«, družinski zdravniki, opozarjajo, da bi
morali imeti več časa za pogovor s pacienti. »Social prescribing« se imenuje
nov zdravniški prijem: namesto tabletk zdravnik predpiše socialne stike, to je,
pacienta napoti k ustreznim organizacijah. V nekaterih državah so se začeli
odzivati na ta izziv. V Veliki Britaniji so leta 2018 oblikovali poseben resor in
v vlado vključili – naj se sliši še tako nenavadno – ministrico za osamljenost;
Tracey Crouch je imenovala zdaj že nekdanja premierka Theresa May.
Osrednja naloga te »minister of loneliness« naj bi bila podpora nastajanju
novih skupnostnih povezav. Avstralija, v Evropi pa Danska, financirata javne
kampanje proti osamljenosti. Tudi v ZRN je osamljenost postala problem, s
katerim se mora ukvarjati vlada, ki se je zavezala s svojimi politikami preganjati
osamljenost »v vseh starostnih skupinah«. Ameriška psihologinja Julianne
Holt-Lunstad (Brigham Young University, v pričanju pred ameriškim senatom
aprila 2017) je povzela rezultate okoli 70 preiskav in ugotavlja, da osamljenost
povečuje tveganje za srčno in možgansko kap; osamljeni ljudje so bolj
depresivni, prej dementni in tudi prej umrejo. O pravih vzrokih ne vemo veliko,
lahko pa sklepamo. Osamljeni ljudje se zapirajo vase, manj se gibljejo in slabše
hranijo, pesti jih breme osamljenosti, slabše spijo in so nezadovoljni s seboj.
Longitudinalna raziskava, ki so jo opravili na Novi Zelandiji, je pokazala, da imajo
ljudje, ki so odraščali v osamljenosti, že v starosti 26 let previsok krvni pritisk in
previsok kortizol – dva simptoma stalnega stresa. Osamljenost pa naj bi imela
tudi posledice na ravni politike. Sovražni govor, ki se sprošča prek družabnih
medijev, sovražnost, ki se prenaša po teh medijih, naj bi izvirala iz obupanosti,
ki rase iz osamljenosti. Raziskava psihologov univerze v Princetonu ugotavlja,
da so osamljeni ljudje bolj pripravljeni sprejeti teorije o zarotah, ki jih s pridom
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izkorišča politični populizem s podpihovanjem strahu pred tujci in na sploh
pred vsemi »drugačnimi«.
Gre za nove izzive, ki terjajo nove odgovore, prilagojene potrebam ljudi.
Spontano nastajajo nove oblike skupnostnega življenja, bivalne skupnosti,
izbirne družine, intrageneracijske in intergeneracijske bivanjske povezave, ki
presegajo klasično družino. Dr. Frank Adloff, univerza v Hamburgu, pričakuje
od političnih odločevalcev, da bodo podprli nastajanje takšnih novih oblik
skupnega življenja. Po njegovih besedah bi morala mesta in občine izkušnje teh
novih skupnosti vključiti v svoje urbanistične načrte, pri tem pa je treba opozoriti
na to, da se ne obrača na osrednje oblasti, marveč na lokalne skupnosti, ki
so najbližje raznolikosti potreb ljudi, kar je zanimiva misel za državo kot je
Slovenija, ki je še vedno obsedena s centralističnim vnaprejšnjim nadzorom,
zanemarja pa tistega post festum ter zato težko prepušča pooblastila nižjim
ravnem odločanja, še manj pa jim seveda prepušča finančna sredstva.
Tudi stroka je, ko se ukvarja s pojavom osamljenosti, v stiski. Kljub
naraščajočemu številu posameznikov, ki so se pripravljeni potožiti zaradi
osamljenosti, ni na voljo ravno veliko orodij za diagnozo, še manj pa za
preprečevanje ali »zdravljenje« osamljenosti. Preprosto – osamljenost je
težko izmeriti. Raziskovalci se je lotevajo s posrednimi pristopi, sprašujejo po
zakonskem stanju, obsegu družine in kroga znancev, številu obiskov in na
sploh po gostoti socialne mreže. Bolj neposredna so vprašanja, ki zadevajo
individualni občutek posameznika, dalje vprašanja o podpornih storitvah, ki
so mu na voljo, pa morda še vprašanja o zadovoljstvu v stikih z drugimi.
V razpravi je ambasadorka letošnjega festivala dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
z ljubljanske fakultete za socialno delo opozorila na to, da je tudi v Sloveniji
stanje resno in da se je treba problema lotiti takoj. Po njenih besedah sodobni
način življenja ni po človekovi meri, saj uresničevanje potrebe po dostojanstvu,
socialni pravičnosti in življenju za skupno dobro ni v interesu neoliberalnega
kapitalizma. »Ena od najbolj zdravilnih oblik pomoči je povabiti starejšega
človeka, da govori o svojem življenju. Ko to počne, je znova prisoten in ima
poslušalca, ki se odzove na zgodbo«, je še dejala.
Osamljenost je še vedno stigma, ljudje se težko odprejo in poiščejo
pomoč, ugotavlja nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in
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enake možnosti Anja Kopač. Osamljenost je individualni problem, težava
posameznika, ki se kaže tudi v večji obolevnosti posameznika, vendar pa je tudi
problem, ki zadeva celotno družbo. Po njenih besedah je samoorganiziranje
za premagovanje izključenosti in osamljenosti starejših dobrodošlo, prav tako
pomembna pa je tudi vloga države in lokalne skupnosti, ki morata takšno
samoorganiziranje podpirati. Sloveniji pa težavo pri tem povzroča veliko
število občin (212). Te se med seboj včasih korenito razlikujejo, zato je težko
pričakovati, da bodo vse v enaki meri zagotavljale ustrezne in enako dostopne
storitve na lokalni ravni. Po drugi strani pa je država zelo centralizirana in težko
doseže vse, ki bi potrebovali pomoč.
Laura Perko z ZOD je ob tem poudarila, da starejši ne potrebujejo samo nege,
marveč tudi socialne stike. »Ti bistveno vplivajo na duševno zdravje, socialna
mreža pa je tudi temelj za iskanje podpore in pomoči.« Pri svojem delu se
v zavodu pogosto srečujejo z osamljenimi ljudmi. Največji izziv je, kako jih
motivirati in spodbuditi, da bodo ohranjali ali na novo navezovali stike ter ostali
vključeni v družbo.
To poskušajo zagotavljati v DCA. »V naš program prihajajo ljudje, ki si želijo
aktivnosti in novih znanj. Vse večja pa je skupina, ki si želi predvsem družbe
vrstnikov,« je dejala vodja programov Katja Krivec. Ob tem pa ni dovolj samo
prostor, ampak je pomembna tudi vloga strokovnega delavca, ki bi znal začutiti
in sprejeti človeka, ki zbira pogum, da se priključi novi aktivnosti oziroma
družbi. »Pomemben je čas. Odnos ne more biti samo mimobežen,« je svoje
misli zaključiva Krivčeva.
Moderator Marjan Sedmak je zato sklenil z ugotovitvijo, da dolgotrajna oskrba
zato ne more biti samo zdravstvena nega, marveč mora zagotavljati tudi
socialno oskrbo.
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OPERACIONALIZACIJA
STRATEGIJE DOLGOŽIVE
DRUŽBE IN ČRPANJE EU
SREDSTEV V NOVI FINANČNI
PERSPEKTIVI
Moderator:
Uroš Prikl, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade
Uvodni govorniki:
Uroš Prikl, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade;
Sanja Ajanovič Hovnik, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko;
Jasmina Opec Vöröš, Mladinski svet Slovenije;
Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana
OPZDU.
Sodelujoči:
Vojko Starović, predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve
in invalide v Državnem zboru RS;
Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti.
Starostna struktura prebivalstva v Svetu in Evropi se spreminja. In Sloveniji
pri tem prav nič ne izstopa oz. ni nikakršna izjema. Družba se stara, postaja
dolgoživa. Pričakovano trajanje življenjske dobe se podaljšuje, delež starejših
od 65 hitro narašča. V prihodnjih letih bodo ti trendi še izrazitejši.
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Trdno sem prepričan, da moramo v demografskih trendih, demografskih
napovedih videti zgolj in izključno priložnost in nikakor ne nevarnost, a se
hkrati na napovedane spremenjene okoliščine dobro pripraviti. Demografske
spremembe so dejstvo, ki mu ne moremo uiti. So predvidljive, a ne smemo stati
križem rok. Novim okoliščinam in dejstvom je potrebno prilagoditi obstoječe
sisteme in podsisteme ter tako izkoristiti zmogljivosti spremenjene starostne
strukture. Ustvariti moramo možnosti in priložnosti za kakovostno življenje
vseh generacij. Zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu dela,
izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in
delovnem okolju, na področju civilnega in političnega udejstvovanja – skratka
povsod.
Z željo biti kos tem izzivom, je Vlada RS sprejela Strategijo dolgožive družbe,
ki postavlja vsebinski okvir za izvedbo potrebnih sprememb. Dokument
prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke nove paradigme, vizijo in cilje
ter predloge, vizijo možnih usmeritev. S tem Slovenija tudi sledi mednarodnim
dokumentom in pobudam na temo odzivanja na demografske spremembe,
h katerim je pristopila. Kot ključnega bi izpostavilI Madridski mednarodni
akcijski načrt o staranju, kot temeljni dokument na ravni Združenih narodov, ki
obravnava to tematiko.
Strategija dolgožive družbe je oblikovana na konceptu aktivnega staranja, ki
poudarja aktivnost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje
in medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost. To bo zagotovilo blaginjo
in kakovostno življenje prebivalstva s poudarkom na medgeneracijskem
sodelovanju ter zavedanju pomena kakovostnega staranja. Usmeritve izhajajo
tudi iz zavedanja, da so človekove pravice enake za vse ljudi, ne glede na
starost.

KLJUČNA PODROČJA STRATEGIJE DOLGOŽIVE DRUŽBE (SDD) TEMELJIJO
NA ŠTIRIH STEBRIH
1. Steber: Trg dela (delovna aktivnost) in izobraževanje
• Večja aktivnost starejših in prilagoditve spremenjeni demografski
strukturi v delovnem okolju (organizacijske prilagoditve, karierno
načrtovanje, prilagoditve delovnega prostora…).
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•

•

Vseživljenjsko usposabljanje in izobraževanje (z razvojem tehnologij
se delovna mesta spreminjajo, potrebna so nova znanja in veščine.
dodatne veščine pa so nujne tudi zaradi sočasnega podaljševanja
delovne dobe).
Zagotavljanje usposobljene delovne sile (tujih delavcev in vračanje
državljanov Slovenije iz tujine).

2. Steber: Samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij
• Prilagoditve v sistemih socialne zaščite.
• Uvajanje e-rešitev na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe,
prometa in izobraževanje za uporabo pametnih naprav in tehnologij.
3. Steber: Vključenost v družbo
• Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in sprememba percepcije
o vlogi in možnostih starejših v vseh segmentih družbe.
• Aktivno udejstvovanje starejših tako na političnem, kot civilnodružbenem področju.
4. Steber: Oblikovanje okolja za aktivno staranje
• Uvajanje e-rešitev na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe,
prometa in izobraževanje za uporabo pametnih naprav in tehnologij.
• Razvoj novih bivalnih okolij in skupnosti za starejše.

IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE DOLGOŽIVE DRUŽBE
Seveda pa strategija sama po sebi ni dovolj. Pa najsi bo še tako celovita,
večplastna in strateško naravnana, kot nedvomno je Strategija dolgožive
družbe. Ključnega pomena je priprava načrta oz. vseh potrebnih aktivnosti za
njeno učinkovito implementacijo.
Prav v tem trenutku potekajo potrebne aktivnosti, da vseobsegajoča strategija
dolgožive družbe ne bo ostala zgolj mrtva črka na papirju.
Tako kot pri pripravi same strategije, smo tudi pri pripravi njene implementacije
k sodelovanju pritegnili širok krog deležnikov:
• praktično vsa ministrstva oz. pristojne državne institucije,
• predstavnike akademske sfere,
• predstavnike lokalnih skupnosti,
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•

širok spekter civilno-družbenih organizacij.

Za posamezna področja oz. stebre so določeni nosilci za pripravo ukrepov, ki
bodo dejansko skrbeli za operacionalizacijo usmeritev, ki izhajajo iz posameznih
stebrov Strategije dolgožive družbe. Delovne skupine imenovane v ta namen
pripravljajo predloge izvedbenih načrtov, ki jih sestavljajo naslednji sklopi:
• definiranje splošnih ciljev znotraj posameznega stebra, ki temelji na
sprejetih usmeritvah,
• definiranje konkretnih ciljev, ki izhajajo iz opredeljenih usmeritvah in
splošnih ciljih,
• ukrepi za doseganje konkretnih ciljev,
• nosilci izvajanja ukrepov,
• časovni okvir za doseganje ciljev in ukrepov,
• finančni okvir,
• način in dinamika spremljanja in poročanja o učinkih.

ZAKLJUČEK
Z željo, da bo implementacija Strategije dolgožive družbe dolgoročno uspešna
in učinkovita, vlagamo posamezniki in institucije iskrene napore za dosego
zastavljenih ciljev. Zavedamo se dejstva, da je potrebno ukrepati danes, da
bodo pozitivni učinki vidni v prihodnosti. Hkrati pa se zavedamo tudi dejstva, da
je nemogoče v tem trenutku predvideti vse ukrepe, v dinamičnem, nemalokrat
turbolentnem okolju.
Zato ostaja naša naloga budno spremljati izvajanje zastavljenih ukrepov, meriti
njihove učinke ter po potrebi samo implementacijo dopolniti oz. jo nadgraditi
z novimi ukrepi. Vse v interesu doseganja cilje za boljši jutri vseh državljank in
državljanov.

Uroš Prikl
državni sekretar v kabinetu predsednika vlade
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OSREDNJI DOGODEK
UNIVERZE V LJUBLJANI:
OD USTANOVITVE
UNIVERZE V LJUBLJANI
DO VSEŽIVLJENJSKEGA
IZOBRAŽEVANJA - OKROGLA
MIZA OB 100-LETNICI
UNIVERZE V LJUBLJANI
Moderatorka:
prof. dr. Lucija Čok
Panelisti:
prof. dr. Igor Papič
prof. dr. Ivan Svetlik
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
prof. dr. Jože Mencinger
Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno
raziskovalna ustanova v Sloveniji z bogato zgodovino, saj njeni začetki
delovanja segajo v daljno leto 1919. Julija leta 1919 je bil sprejet Zakon
o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, ki so jo takrat
tvorile teološka, pravna, filozofska, tehnična in medicinska fakulteta. Prvih 18
profesorjev je bilo imenovanih 31. avgusta, 12. novembra so bili izvoljeni rektor
in dekani, 3. decembra pa je bilo na univerzi izvedeno prvo predavanje. Danes
odlikujejo Univerzo v Ljubljani številni kakovostni družboslovni, naravoslovni,
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humanistični in tehnični študijski programi, ki potekajo na 23 članicah, na
dvajsetih fakultetah in treh umetniških akademijah.
Na okrogli mizi je potekal pogovor s predstavniki sedanjega in nekdanjega
vodstva univerze, rektorji in rektorico, na dogodek pa bomo vabili tudi vse
nekdanje prorektorje in prorektorice. Beseda je tekla o naslednjih temah:
• vloga in pomen univerze v različnih obdobjih njenega delovanja,
• prispevek univerze k vseživljenjskemu izobraževanju,
• univerza kot stičišče različnih generacij,
• možnosti in priložnosti za študij in delo po upokojitvi.
Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno
raziskovalna ustanova v Sloveniji z bogato zgodovino. V letošnjem letu
praznujemo 100. obletnico njenega delovanja, kar je bil povod za razpravo
s predstavniki sedanjega in nekdanjega vodstva univerze na Festivalu za
tretje življenjsko obdobje. Na okrogli mizi smo odprli razpravo o vlogi in
pomenu univerze v različnih obdobjih njenega delovanja, prispevku univerze
k vseživljenjskemu izobraževanju, položaju univerze kot stičišču različnih
generacij in možnostih oziroma priložnostih za študij in delo po upokojitvi.
Današnje teme so odraz časa, v katerem univerza trenutno deluje. Zgodovinski
zapisi pa kažejo, da pot do slovenske univerze ni bila lahka. Prvi zametki
visokega šolstva v Ljubljani so povezani z delovanjem jezuitskega šolstva in
segajo v zadnje desetletje 16. in 17. stoletja. Prizadevanja razširiti višje študije
pri nas v popolno univerzo se se prekrivala z delovanjem Akademije operozov.
Iz tega kroga je v začetku 18. stoletja izšel koncept prave univerze jezuitskega
tipa, s popolno filozofsko in teološko fakulteto, ki naj bi jo ustanovili v Ljubljani.
Še večje pričakovanje je prineslo revolucionarno leto 1848 z zahtevami, da
šolstvo ne služi le verskemu in državnemu namenu, temveč tudi nacionalnim
potrebam, tako v osnovni kot visoki šoli. Zahteve po slovenski popolni univerzi
so bile vključene v program Zedinjene Slovenije. Vrstile so se prošnje in peticij,
krepilo se je tudi vseučiliško gibanje (Kladnik, 2004).
Julija leta 1919 je bil sprejet Zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in
Slovencev v Ljubljani, ki so jo takrat tvorile teološka, pravna, filozofska, tehnična
in medicinska fakulteta. Prvih 18 profesorjev je bilo imenovanih 31. avgusta, 12.
novembra so bili izvoljeni rektor in dekani, 3. decembra pa je bilo na univerzi
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izvedeno prvo predavanje. Na Filozofski fakulteti je jezikoslovec Fran Ramovš
tedaj izvedel prvo predavanje o slovenščini, kar danes univerza praznuje kot
svoj praznik. V prvem študijskem letu 1919/20 se je na univerzo vpisalo 914
študentov in 28 študentk (Ivanič, 2011).
Danes odlikujejo Univerzo v Ljubljani številni kakovostni družboslovni,
naravoslovni, humanistični in tehnični študijski programi, ki potekajo na 23
članicah, na dvajsetih fakultetah in treh umetniških akademijah.
Na pogovoru z rektorji Univerze v Ljubljani, Jožetom Mencingerjem (mandatno
obdobje 1998 - 2005), Stanetom Pejovnikom (2009 - 2013), Ivanom Svetlikom
(2013 - 2017) in Igorjem Papičem (2017 - ) smo želeli razpreti udeležencem
dogodka tako posamezna dogajanja v času in prostoru kot tudi vlogo in
pomen Univerze v Ljubljani, prve in najstarejše slovenske univerze. Osrednja
visokošolska ustanova je od svojega ustanovitvenega obdobja do kasnejših
časov, ko so nastajale nove javne in zasebne univerze, predstavljala model
organiziranosti in delovanja slovenskega visokega šolstva. Zato se je na
spodbudo moderatorke pogovora Lucija Čok ponudilo razmišljanje, ali je njena
struktura še vedno vzdržna in ustrezna za spreminjajoče se okolje novih znanj
in kompetenc, ali je prevelika in ali je monolitna kot pravna oseba velikega
števila članic. Njena znanstvena in izobraževalna ter umetniška odličnost, ne
glede na različne svetovne lestvice merjenja odličnosti univerz, je v slovenskem
prostoru in širše priznana.
Bolonjskemu modelu študija se v pogovoru o njegovi učinkovitosti ni bilo
mogoče izogniti. Pričakovano je bilo, da so presoje rektorjev o njem bila
deljena, saj so mu nekateri, na primer rektor Mencinger, že od samega
začetka nasprotovali. Notranji premiki za ohranitev kakovosti študija, uvajanje
novih študijskih smeri, raziskovalna in sodobna oprema za njihovo izvajanje,
so se vsakič soočali z nezadostnimi javnimi sredstvi, ki jih je država namenila
ljubljanski univerzi. Še posebno zaskrbljujoče je bilo – in je še vedno – vlaganje
ustanovitelja v prostore (stavbe, laboratorije, knjižnice). Gradnja univerzitetne
knjižnice v Ljubljani, načrtovana že pred 25 leti in še vedno v načrtovanju,
postavlja pred vsak rektorski mandat težko rešljiv problem.
Univerza v Ljubljani je že po svoji tradiciji utrjevala svoje akademsko poslanstvo
na najboljših strokovnjakih in strokovnjakinjah posameznih ved. Merila za
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izvolitev v znanstvene in visokošolske nazive so rigidna in zahtevna, še posebej
za mlade kadre. Nepoznavalcu notranjih razmerij in odnosov med uveljavljenimi
rednimi profesorji / profesoricami, asistenti / asistentkami in mladimi docenti
/ docentkami bi se lahko dozdevalo, da je kadrovska piramida namenoma
obrnjena z vrhom navzdol. Spodbude vodstva univerze za medgeneracijski
dialog, skrb za upokojene profesorje in profesorice, napredovanje mladih
kadrov se izkažejo ob participatornem in demokratičnem vodenju visokošolske
ustanove.
Veliko število študentov (skoraj 40.000) predstavlja moč argumentov, kadar gre
za spremembe v študijskem procesu. Čeprav slovenska visokošolska zakonodaja
določa vlogo študentske populacije pri sodelovanju v upravljanju univerze po
predstavniškem modelu odločanja, se je vsak med rektorji različno znašel v
trikotniku država – profesorji / profesorice – študenti / študentke. V odločilnih
trenutkih se večina postavi na stran študentske populacije, kar pomeni, da
nasprotuje vladi, ministru, državnim funkcionarjem. Ob demonstracijah, kot se
je izkazalo v času rektorja Pejovnika, se je taka drža obnesla univerzi v prid.
Diskusija in razmišljanja na teme posameznega sklopa pogovora, ki ga je
moderatorka spodbujala tu pa tam tudi z izzivalnimi vprašanji, je tekel med
rektorji sproščeno, skoraj tovariško. V prvem sklopu vprašanj so se udeleženci
pogovora dotaknili nastanka univerze, njene vloge tedaj in danes ter njenega
poslanstva. Pri tem so poudarili, da je 100-letnica le eno obdobje delovanja
visokega šolstva v Sloveniji. Resnični začetku segajo kar 400 let nazaj, v čas
delovanja jezuitskega kolegija (1597-1773). Obletnica, ki jo obeležujemo, je
pomembna med drugim zato, ker poudarja temeljno usmeritev univerze in
to je njena znanstveno-raziskovalna funkcija, ki je veliko širša od drugje znanih
vseučilišč.
V drugem sklopu se je tematika premaknila na visokošolski študij, njegovo
kakovost in izvedbo znotraj bolonjskega modela. Poseben izziv so bila
vprašanja o odnosih med vodstvom univerze in študenti / študentkami.
Masovnost vpisa, namreč, odpira prostor za delitev študentov na aktivne in
pasivne, kaže se v njihovi manjši samoorganizaciji in samoiniciativnosti. Takšne
razmere so za profesorje in asistente svojevrsten izziv. Vpliva pa prevladujoča
kultura visokošolskega izobraževanja tudi na zagotavljanje kakovosti študija, saj
se fakultetam s tradicionalnim visokim vpisom ni treba močno truditi za višjo
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kakovost študija.
Tretji sklop se je dotaknil vprašanja uveljavljanja medgeneracijskega dialoga,
razmerja med - mladimi, še neizkušenimi in uveljavljenimi kadri. Določena
vprašanja na tem področju univerza lahko ureja sama (npr. na področju
habilitiranja v nazive postavlja pogoje). Na nekatere pa ima manjši vpliv in ti
lahko negativno vplivajo na medgeneracijski dialog. Tako na primer so danes
mladi asistenti in profesorji neredko v vlogi prekarnih delavcev, saj na tri ali
pet let, ko obnavljajo habilitacije, ne vedo, ali bodo še obdržali zaposlitev na
univerzi ali ne. Žal nobena univerza v Sloveniji nima avtonomije pri reševanju
kadrovskih vprašanj, tudi Ljubljanska ne.
Posebno vprašanje je bilo, v kakšni meri in v čigav doprinos ohraniti v
študijskem procesu uveljavljene profesorje po njihovi upokojitvi. Tudi namig na
povezovanje med univerzo in drugimi oblikami vseživljenjskega izobraževanja,
na primer univerzo za tretje življenjsko obdobje, je spodbudil rektorje k
razmišljanju. Upokojitev je tudi za profesorje življenjska prelomnica, a delovno
aktivni bi se morali zavedati, da so upokojenci zakladnice znanja in življenjskih
izkušenj, ki mladim lahko še kako koristijo. V tujini poznajo različne oblike
sodelovanja z upokojenimi profesorji, ki denimo na univerzi ostajajo svetovalci.
Obstajajo akademske upokojitvene skupnosti, pri nas pa rešujemo položaj in
vloge upokojenih profesorjev po članicah univerze različno.

VIRI IN LITERATURA:
•
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ZAHTEVE SREBRNE NITI
ZA UREDITEV RAZMER ZA
STAREJŠE
Pripravlja:
Srebrna nit
Sodelujejo:
Biserka Marolt Meden,
Neva Železnik,
Darinka Klemenc,
Boštjan Pegan,
dr. Katerina Vidner Ferkov,
Blanka Šetinc.
Starejših nas je vedno več, a odločevalci/politiki se ne zavedajo, kaj vse
je potrebno zagotoviti za dostojno starost starejših. Starejši za njih niso
prioriteta.
Društvo Srebrna nit - Združenje za dostojno starost že dve leti opozarja
odločevalce, naj takoj pristopijo k reševanju aktualnih razmer na področju
skrbi za starejše. Zakon o dolgotrajni oskrbi je treba sprejeti v roku pol leta.
V proračunu za naslednji dve leti mora biti zagotovljen denar za izvajanje
tega zakona. Država bi morala zgraditi več manjših domov za starejše, vasi
za osebe z demenco, varovanih stanovanj idr. in prenehati s podeljevanjem
koncesij zasebnikom. Država mora zagotoviti več postelj v negovalnih
bolnišnicah. Zagotoviti mora paliativno oskrbo za vse, ki jo potrebujejo. Zadnja
revizija Računskega sodišča je pokazala katastrofalno stanje na področju
zagotavljanja dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva v zadnjih
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letih. Slabša se dostopnost zdravstvenih storitev. Povprečne pokojnine so
prenizke za dostojno preživetje. Kako dolgo bomo starejši mirno čakali, da
se stanje izboljša?
Biserka Marolt Meden je v uvodu, pa tudi v kasnejšem vključevanju v
razpravo, izhajala iz ugotovitve, da se življenjske razmere starejših pri nas
ne izboljšujejo, ker država kljub hitremu staranju prebivalstva ni poskrbela za
širitev obstoječih in za nove oblike oskrbe starejših. Obenem je vedno več
upokojencev, ki si zaradi (pre)nizkih pokojnin in previsokih stroškov oskrbe
bivanja v zavodih ne morejo privoščiti, tudi če bi se zanje našlo prosto mesto.
Prostih mest v institucijah za oskrbo starejših pa praktično ni. Podobna
ugotovitev velja za organizirano pomoč na domu, ki jo je država prevalila
na pleča lokalnih skupnosti; tudi pomoč na domu uporabnika ne zmore
zadostiti vsem potrebam, zaradi cene pa si je mnogi ne morejo privoščiti.
Da so razmere na tem področju alarmantne, je v svoji reviziji ugotovilo tudi
Računsko sodišče RS. Ne smemo namreč pozabiti, da gre pri starejših za eno
najbolj ranljivih populacij! Kot je dejala Biserka Marolt Meden, je v domovih
za starejše zelo, zelo malo oskrbovancev, ki se zmorejo sami postaviti zase. Ni
mogoče reči, da se zaposleni v tistih domovih, kjer imajo dobre direktorje, ne
trudijo, da bi oskrbovancem zagotovili kakovostne in človeka dostojne storitve,
vendar pa država premalo stori za izboljšanje razmer. Že skoraj dve desetletji
ni bil zgrajen noben javni zavod za oskrbo starejših, prav tako državi v tem
času ni uspelo sprejeti zakona o dolgotrajni oskrbi niti prilagoditi kadrovskih
normativov, ki bi ustrezali spremenjenim razmeram v domovih za starejše.
Država se torej obnaša, kot da ne vidi problemov in sploh ne ve, kako živijo in
kaj potrebujejo ljudje proti koncu življenja. Slovenija je pri črpanju evropskih
sredstev izjemno neuspešna in ne izkoristi vseh možnosti.
Kot je povedala Biserka Marolt Meden, so se predstavniki Srebrne niti dan
pred okroglo mizo srečali z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Ksenijo Klampfer in ministrom za zdravje Alešem Šabedrom.
Opozorili so ju, da je treba ustreznejše normative za institucionalno varstvo
sprejeti takoj, še pred sprejemom zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga - zaradi
premajhne politične podpore – očitno še nekaj časa ne bo. In apelirali so na
usklajeno delo obeh ministrstev oz. obeh strok, saj prejšnji osnutek zakona
zato ni bil sprejet. V proračunu je treba zagotoviti denar za nove javne domove,
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saj država ne sme dopustiti, da prihaja pri oskrbi starejših do neenakopravnosti
državljanov zaradi nenadzorovane privatizacije. Ponovno so poudarili jasne
zahteve Srebrne niti iz javnih pisem, ki so jih od januarja do septembra naslovili
na obe ministrstvi in predsednika vlade.
Darinka Klemenc je ob neustreznih kadrovskih normativih izpostavila še
veliko pomanjkanje kadra v institucionalnem varstvu starejših. V domovih so
danes oskrbovanci bistveno starejši in bolj bolni kot v preteklosti (povprečna
starost je preko 80 let, velika večina potrebuje zdravstveno nego, imajo več
kroničnih obolenj z veliko vrst terapije, čedalje več je demence). Zaradi velikih
obremenitev, nizkih plač in neredko tudi zaradi slabih medsebojnih odnosov
so zaposleni v domovih za starejše izčrpani in izgoreli, nove bolničarje
negovalce in izvajalce zdravstvene nege pa je na tržišču zelo težko dobiti.
Potencialni novi kadri iz Slovenije in iz republik nekdanje Jugoslavije se pač
raje zaposlujejo tam, kjer so razmere za njihovo delo bolj ugodne – v Avstriji
in Nemčiji ter v skandinavskih državah.
Boštjan Pegan je predstavil delo skupine za alternativne oblike bivanja
starejših, ki deluje pri Srebrni niti. Po Evropi obstajajo različne oblike skupnega
bivanja, od alternativnih gospodinjsko-stanovanjskih bivalnih skupnostih
starejših do medgeneracijskega skupnega bivanja. Pri tem imamo v mislih
predvsem naslednje možnosti: izvajanje vsakovrstnih aktivnosti (plačanih
ali prostovoljnih) kot podpora pomoči potrebnim s strani starejših, za delo
še sposobnih in željnih (starejši za starejše), občasna pomoč študentov in
dijakov kot nadomestilo za cenejše bivanje v študentskih sobah, sobivanje
z vrtcem…Teh možnosti je še kar nekaj, osnovni cilj takšnega pristopa pa
je zagotoviti višjo raven kakovosti bivanja vsem starejšim v institucionalni
namestitvi kot tudi na domu oz. bivanjskih skupnostih. Po našem prepričanju
ni dovolj, da država le podeljuje koncesije zasebnikom za teh nekaj postelj,
dejansko kakovost bivanja, negovalne in zdravstvene oskrbe pa niti ustrezno
ne nadzoruje ter to prepušča tržnim zakonitostim in (ne)empatiji vodstva in
zaposlenih v domovih starejših. Država na tem področju ni storila še praktično
ničesar, čeprav so za razvijanje mreže alternativnih oblik na voljo tudi evropska
sredstva, ki jih nekatere države, na primer Poljska, znajo izkoristiti. Mi pač ne.
Enako ugotavlja tudi nedavna revizija Računskega sodišča in nalaga pristojnim
ministrstvom, da se zbudijo in takoj začnejo z aktivnostmi na tem področju.
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Neva Železnik je opozorila na težave pri izvajanju nadzorov v institucionalnem
varstvu. Vnaprej napovedani nadzori niso učinkoviti, k izboljšanju razmer pa
premalo prispevajo tudi zato, ker priporočila iz nadzora niso obvezujoča,
in to bi morali spremeniti. Nadzor civilne družbe pa bo učinkovit takrat, če
bodo imeli tako sorodniki kot vsi drugi, ki opažajo pomanjkljivosti pri oskrbi
starejših, več državljanskega poguma in bodo dosledno opozarjali na napake
in pomanjkljivosti. O tem je treba seznanjati tudi javnost, prav tako kot tudi s
primeri dobre prakse. Cilj nadzora je tudi obveščanje o dobrih razmerah in
rešitvah na področju oskrbe.
Dr. Katerina Vidner Ferkov se je ob lastni žalostni izkušnji, ko je spremljala
življenje babice v enem od domov starejših, osebno prepričala, da je nujno
treba pogumno in nenehno opozarjati na napake in zahtevati izboljšanje. Poleg
zaposlenih in vodstva v domu je treba o tem obveščati javnost in predvsem
pritiskati na odločevalce. Če pri tem ne bomo vsi skupaj dovolj odgovorni in
vztrajni, bo takrat, ko bomo sami potrebovali oskrbo, prepozno. Navsezadnje
je bilo že v 90 letih znano, kakšna demografska katastrofa se nam obeta, a
smo danes šele na samem začetku.
Blanka Šetinc je predstavila pobudo Srebrne niti vladi Republike Slovenije za
ustanovitev instituta posebnega varuha za pravice starejših, saj imajo varuhe
(zagovornike, zastopnike) tudi otroci, pacienti in ne nazadnje športniki. Za
uresničitev te pobude bi morale združiti svoje moči prav vse upokojenske
organizacije, čeprav se med njimi v tem trenutku pojavljajo razpoke.
Razprava se je dotaknila tudi potrebe po posebnem ministrstvu za starejše,
ki bi preseglo dosedanjo sektorsko obravnavo in delitev odgovornosti med
Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Kot je dejala predsednica Srebrne niti (ob podpori udeležencev) pa pri naših
pobudah ne gre več za prošnje, zdaj se moramo za svoje predloge zavzemati
z odločnimi zahtevami ter postavljati roke za njihovo uresničitev.
Nevenka Dobljekar je povedala, da je najbolj razočarana nad odnosom
zdravstvenega osebja do obolelih za demenco. Njena izkušnja izpred nekaj
let v ptujski bolnišnici je zelo slaba in iz pripovedi prijateljev domneva, da je
podobno tudi v drugih bolnišnicah. Narobe je bilo, da niti medicinske sestre
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niti zdravniki niso upoštevali, da je prva diagnoza njene mame demenca. V
bolnišnico je prišla zaradi drugih težav in samo te so jih zanimale. Osebe z
demenco nimajo prednosti pri obravnavi, čakajo ure dolgo z drugimi pacienti
in nimajo nobene zasebnosti. »Ne bom opisovala podrobnosti, bila sem
zgrožena in zahtevala, da mamo pošljejo nazaj v dom, če ne bodo upoštevali,
da ima demenco, in skladno s tem poskrbeli za njeno nego in dostojanstvo.
V sobi, namenjeni pacientom, ki pridejo v bolnišnico iz doma starejših, je bila
še ena pacientka z demenco. Moji mami so morali privezati roke, ker si je
snemala cevko s kisikom. Kljub temu ji je uspelo sleči spalno srajco in razcefrati
inkontinenčno plenico, ob vznožju postelje smo jo našli golo. Medicinska
sestra nam je razložila, da jih je premalo, poleg tega pa zahtevala dovoljenje
zdravnika, da smemo biti pri mami in skrbeti zanjo tudi, ko ni čas obiskov.
Seveda smo njene zahteve ignorirali in skrbeli, da je bila mama čim manj
sama. Uradno se nisem pritožila, sem pa vse, kar se je dogajalo, povedala
takratnemu direktorju bolnišnice. Ta je zaposlenim v bran povedal, da imajo
premalo osebja in da je interni oddelek najbolj problematičen. Dvomim, da se
je kaj dosti spremenilo. Ko je bila mama nazadnje tam na pregledu, je sedem
ur ležala na nosilih, bila bi brez vzglavnika, odeje, hrane in vode, če ne bi zanjo
poskrbeli medve s sestro. Morda bi to naredila tudi plačana spremljevalka,
ne vem, ker nimam te izkušnje. V bolnišnicah bi nujno morali imeti sobo za
osebe z demenco, tudi če pridejo zgolj na pregled, obravnavati pa bi jih morali
prednostno. Isto velja za obisk pri osebnem zdravniku in zobozdravniku, če
sta zunaj doma starejših."
Tomaž Čebulj je spregovoril o težavah, s katerimi se pri reševanju oskrbe
starejših srečujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (na tem ministrstvu dela že 20 let). Usklajevanje potreb in možnosti
je vedno zahtevno, ne le takrat, ko so pri odločanju v ospredju politični interesi
in ne potrebe ljudi. Opozoril je, da bodo obstoječi domovi za starejše ob
ureditvi dolgotrajne oskrbe postali zavodi za dolgotrajno oskrbo, zato bo
zakon o dolgotrajni oskrbi pomembno vplival na status teh domov.
Bojana Globačnik je izpostavila problem individualnih načrtov v domovih za
starejše, ki ostajajo mrtva črka na papirju, ker v domu ni dovolj osebja, da bi
jih lahko uresničili. (Moja osebna pripomba: ob dobrem strokovnem vodenju
in motiviranju so lahko skoraj vsi zaposleni v domu tako imenovana ključna
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oseba za vsaj enega ali dva oskrbovanca, pa bi se kadrovski primanjkljaj
zmanjšal. Seveda pa to zahteva dodatno angažiranje in redno srečevanje s
temi ključnimi osebami za direktorja, socialnega delavca, delovnega terapevta
in podobne strokovne delavce). Predlagala je, da morajo v nadzorih poleg
socialne zbornice nujno sodelovati še sorodniki oskrbovancev in nevladne
prostovoljne organizacije, saj je nadzor samih izvajalcev neučinkovit.
Problematični so tudi sveti zavodov, v katere kadrujejo bolj po politični
kot strokovni liniji, podobno pa velja tudi za politično kadrovanje nekaterih
direktorjev.
Tudi s to problematiko se v Srebrni niti ukvarja posebna delovna skupina.
Mija Pukl, predsedujoča Programskemu svetu Festivala za tretje življenjsko
obdobje, je uvodoma pohvalila vse aktivne članice in člane Društva Srebrna
nit za njihovo izjemno zavzetost pri obelodanjanju nesprejemljivih praks v
nekaterih domovih za starejše. Takega ravnanja si starejši resnično ne zaslužijo
in je v sramoto državi, ki mora čimprej odpraviti nesprejemljiva ravnanja.
Država ne gradi več domov za starejše, zato mora čimprej sprejeti zakon
o dolgotrajni oskrbi, s katerim bo možno nekoliko izboljšati stanje in hkrati
poskrbeti za to, da bodo starejši lahko čimdlje bivali doma. Strategija dolgožive
družbe, poleg drugih aktov, kot je med drugimi tudi koalicijska pogodba,
zavezuje Vlado RS, da mora sprejeti ukrepe in jih izvesti zato, da bo starejšim
zagotovljeno dostojno in varno življenje.
Opozorila je, da se je začela v Sloveniji prodaja domov v javni lasti. Občina
Radenci je prodala svoj delež v domu DOSOR tuji firmi. To se ne bo ustavilo
samo pri tem domu; akcija je načrtovana in sicer nakup več domov ter
povezava v poslovno verigo za ustvarjanje dobička.
V naši državi je potrebno ustvarjati okolje, ki bo omogočalo vključevanje
starejših po principu: VEČ LET, VEČ PRILOŽNOSTI!
Še daleč smo od uresničitve gesla »starajoča se družba - priložnost za vse«.
Predstavila je pripravo akcijskega načrta za izvajanje strategije dolgožive
družbe.
Erna Kos Grabnar je poudarila, da se zaradi vse večjega števila bolnikov z
demenco povečujejo težave pri obravnavi teh bolnikov: kako poskrbeti zanje
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in pomagati preobremenjenim sorodnikom v lokalnem okolju; kako izboljšati
odnos do teh bolnikov v zdravstvu; kako je z možnostjo delne oskrbe teh
bolnikov v dnevnih centrih?
Andreja Črnak Meglič se je pridružila vsem, ki so poudarjali, da je potrebno
družbo nenehno ozaveščati o potrebah starejših in pritiskati na strokovno in
širšo javnost, zlasti na politiko, če želimo pri oskrbi starejših karkoli izboljšati. To
je dolga in zahtevna naloga, tudi zaradi težav pri medresorskem sodelovanju.
Opogumljajo pa nas lahko izkušnje s področja otroškega varstva, kjer smo
dosegli pozitivne spremembe po dolgoletnih naporih in vztrajnem pritisku na
vse odločujoče dejavnike. Skrb za otroke in za starejše sta dva nasprotna, ne
pa tudi nasprotujoča si pola družbene skrbi za najbolj ranljive člane družbe.
V razpravi so večkrat omenjali probleme, povezane z oskrbo starejših:
ustavna neenakost starejših državljanov kot posledica različnega pristopa
lokalnih skupnosti k organizaciji in financiranju pomoči oz. oskrbe na domu;
prehajanje iz ene oblike oskrbe v drugo; različen oz. diskriminatoren položaj
oskrbovancev v javnih in zasebnih zavodih, večkratno plačevanje storitev.
Kot je dejala Biserka Marolt Meden, so v Srebrni niti prav zaradi tega, ker
oskrbovanci v zasebnih domovih plačujejo precejšen znesek (različno po
domovih) direktno v žepe lastnikov, odločno proti privatizaciji in podeljevanju
koncesij, ki se zaradi pomanjkanja javnih zavodov nezadržno širi. Pa tudi v
javnih zavodih morajo oskrbovanci plačevati vedno več storitev po dvakrat
(imajo npr. posebne cene za pasirano hrano, za nameščanje slušnega aparata,
obuvanje elastičnih nogavic, ipd.), kar bi lahko Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ob potrjevanju cenikov oskrbe preprečilo.
Kar se tiče starejšega prebivalstva Slovenija že dolgo ni socialna država.
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•

Že ves čas varčuje pri pokojninah; v domovih starejših pri hrani, plenicah
ter osebju; zakona o dolgotrajni oskrbi ne sprejme zaradi neurejenega
financiranja.

•

Od leta 2005 ni zgradila nobenega javnega socialnovarstvenega zavoda.

•

Podeljuje samo koncesije. Cilj zasebnika pa je dobiček. In tako so zasebni
domovi starejših za 28 odstotkov dražji, ne pa za toliko boljši. Zasebniki
pravijo, da k ceni računajo posojilo, ki so ga vzeli za gradnjo doma. To
pomeni, da starejši plačajo oskrbovalnino in še gradnjo. In to gradnjo
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plačujejo tudi po tem, ko je zasebnik kredit že odplačal, kar jasno kaže, da
ni nobene finančne, pa tudi druge kontrole.
•

Tudi cene v socialnih zavodih so precej višje od povprečne pokojnine,
ki znaša 640 evrov. Bivanje na oddelku za demenco pa velja okoli 1200
evrov. V zasebnem domu z vsemi neupravičenimi doplačili pa so cene
lahko celo 1800 evrov.

•

75 do 85 odstotkov stanovalcev v domovih starejših potrebuje vsakodnevno
zdravstveno nego. Domovi za starejše postajajo največje bolnišnice v
Sloveniji, le plačani so petkrat manj kot prave bolnišnice. Tisti, ki doma
skrbijo za svojce, pa ne dobijo nič, čeprav opravljajo zelo koristno delo.

•

Kadrovski normativi v domovih so zastareli. Še iz časov, ko so v domove
prihajali pretežno zdravi ljudje.

•

Čeprav potrebuje pomoč vsak peti državljan Slovenije po 65. in vsak
tretji po 80. letu, slovenska država že skoraj 20 let ne sprejme zakona o
dolgotrajni oskrbi.

Zato sprašujemo slovensko vlado in še posebej premiera gospoda Šarca: Kam
bo slovenska država namestila starejše čez 20 let? Že sedaj jih 8000 pod
nujno čaka na prosto mesto v socialnih zavodih.
Kdaj bo sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi in zagotovljena dodatna sredstva
za njegovo izvajanje?
Kdaj bodo zagotovljena sredstva za izgradnjo prepotrebnih namestitev
v domovih starejših, stanovanjskih skupnostih, negovalnih bolnišnicah,
hospicih?
Zahtevamo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
in Ministrstvo za zdravje nemudoma odpravita vse nepravilnosti, ugotovljene z
revizijo Računskega sodišča in poročata javnosti.
Zahtevamo samostojno ministrstvo za starejše.
Vlada naj se do konca leta 2019 opredeli o naši pobudi za Varuha pravic
starejših.
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Država naj se takoj vključi v reševanje nasedlih investicij Osilnica in
večstanovanjskega kompleksa za starejše v Vrtojbi, ki ga prodaja DUTB za
malo manj kot 5 mio €, in ju spremeni v del javnega sistema (brez podelitve
koncesije privatniku).

Biserka Marolt Meden
Predsednica Srebrne niti
VIRI IN LITERATURA:
•

www.srebrna-nit.si

•

www.gov.si

•

www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/skrb-za-tiste-ki-potrebujejo-storitve-socialnegavarstva-1517/
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2.8

KAKO IZBOLJŠATI BIVALNE
POGOJE STAREJŠIH S
POUDARKOM NA VGRADNJI
DVIGAL
Pripravlja:
Sindikat upokojencev Slovenije
Vodi:
Tomaž Kšela, novinar, vodja projekta za izboljšanje bivalnih pogojev
pri SUS
V izobraževalnem programu F3ŽO je Sindikat upokojencev Slovenije (Sus), ki
je sestavni del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pripravil okroglo
mizo na temo »Kako izboljšati bivalne pogoje starejših s poudarkom na
vgradnji dvigal«. Štiri in večnadstropne zgradbe brez dvigal, hiše s previsokimi
obratovalnimi stroški, neprilagojenost bivalnih prostorov starostnikom
in pomanjkanje varovanih stanovanj ob (pre)nizkih pokojninah namreč
povzročajo nočne more številnim upokojencem.
Objavljamo poročilo z omenjene okrogle mize, ki ga je v glasilu ZSSS Delavska
enotnost (letnik 78; številka 18, stran 18, 17.10.2019) objavila odgovorna
urednica in novinarka Mojca Matoz:

PRVI USPEH, ZDAJ PA DALJE
»Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) je na letošnjem Festivalu za tretje
življenjsko obdobje poleg stojnice pripravil tudi okroglo mizo o bivanjskih
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razmerah starejših s poudarkom na vgradnji dvigal v večnadstropne
večstanovanjske objekte. Pohvalijo se lahko tudi že s prvimi uspehi.
SUS si prizadeva, »da se nekaj zgodi, ne le govori«, je sindikalni boj tega
sindikata opisala njegova predsednica Francka Ćetković. Potem ko se je
zlasti zaradi njihovih prizadevanj spremenil stanovanjski zakon, tako da ni
potrebno več stoodstotno ampak le 75-odstotno soglasje stanovalcev za
vgradnjo dvigal v štiri- in večnadstropnih zgradbah, je sindikat povečal svojo
aktivnost na lokalni ravni. V občinah si prizadevajo za ustanovitev svetov za
starejše, v katerih bi tudi oni na lokalni ravni pomagali reševati problematiko
tega dela prebivalstva.
Aktivist SUS in idejni vodja boja tega sindikata za boljše bivanjske razmere
starejših Tomaž Kšela, ki je okroglo mizo vodil, je najprej pojasnil, kako
je nastal slovenski stanovanjski fond, ki je predvsem posledica preteklih
odločitev in politik.
Struktura bivanjskih enot je za današnji čas neustrezna; kar 11 tisoč naj bi jih
kljub temu, da so štiri- in večnadstropne, ne imelo dvigal. Najbolj množična,
t. i. baby boom generacija se stara in rešitve je treba najti hitro, je pozval, sicer
bomo lahko samo še rekli: »Težko je v naši domovini biti star.«

ZA CELOVITE IN PREMIŠLJENE POSEGE
Tomaž Krištof, predsednik zbornice za arhitekturo in prostor, je bil vesel
sindikalne aktivnosti in je SUS-u sporočil, da mu je uspelo doseči spremembo
zakonodaje, za katero si sam že dolgo prizadeva. Zavzel se je za celovite
in premišljene sanacije stavb, saj lahko en nepremišljen poseg ovira druge.
Mnoge med njimi namreč niso niti potresno varne. Opozoril je tudi na nizko
postavljene bivanjske standarde iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja, ki so
predvidevali na osebo 16 m², in evropske, ki jih predvidevajo 35. Spremeniti
je treba poleg tega tudi bivanjske razmere z vgradnjo klančin in dvigal, kar
je zlasti pomembno za starejše, invalide in družine z majhnimi otroki, je
poudaril.
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V PRIPRAVI JE JAVNA NAJEMNIŠKA SLUŽBA
Državni sekretar ministrstva za okolje in prostor Aleš Prijon je opozoril še na
nekatere druge resne težave pri sanaciji stavb, zlasti na kulturno dediščino in
težave, ki nastajajo zaradi izbire cenejših materialov, kot sta recimo stiropor
in plastika. Take stavbe so požarno nevarne in ne dihajo.
Govoril je o tem, da naj bi na ravni države v naslednji finančni perspektivi
2021–2027 pridobili evropska sredstva za celovite prenove stavb, tako
energetske kot potresne in funkcionalne (sem spada tudi izgradnja dvigal).
Te posege je po njegovo smiselno delati naenkrat, ker se kasneje mogoče
kakšen ne bi izšel, je opozoril. Povedal je tudi, da ministrstvo pripravlja
spremembe stanovanjskega zakona, ki bodo kmalu v javni razpravi in
s katerimi bodo uredili gradnjo dvigal in druge posege v stanovanjske
stavbe. Obenem spreminjajo tudi gradbeni zakon, v mesecu ali dveh naj
bi šel v javno razpravo. V njem bodo določene posege, za katere je treba
po dosedanjem zakonu imeti gradbeno dovoljenje, spremenili v t. i. večja
vzdrževalna dela, za katera ni treba imeti gradbenega dovoljenja, ampak le
soglasje več kot polovice lastnikov in izjavo pooblaščenega inženirja, da
se zadeva ne bo podrla. Sem spadajo tudi dvigala, ki ne smejo posegati v
nosilno konstrukcijo in morajo biti znotraj objekta. Govoril je tudi o pomenu
povečanja javnega najemnega stanovanjskega fonda, teh stanovanj mora biti
toliko, da bodo dostopna ljudem. Država se je zato odločila za spremembo
neprofitne najemnine v stroškovno, ki zagotavlja amortizacijo, saj naj bi
bilo zato interes za lastništvo takih stanovanj večji. Korak države gre tudi v
smer, da se stanovanja, ki se gradijo z javnimi sredstvi, ne prodajajo, ampak
ostanejo najemna.
Prijon je opozoril tudi na to, da naj bi bilo v Sloveniji po statistiki kar petina
stanovanj praznih. Nekatera niso primerna, so bodisi v slabem stanju ali pa
na neprimerni lokaciji. Dosti pa je tudi takih, kjer so lastniki starejši ljudje, ki
jih skrbi, da bi bili pri prodaji ogoljufani. Država bo ustanovila javno najemno
službo, ki bo funkcionirala tako, da bo od tega lastnika stanovanje najela in
ga oddala naprej v stroškovni najem nekomu, ki stanovanje potrebuje. Pri
tem bo stanovanje vzdrževala in najemnino plačevala lastniku. Kar pomeni,
da lastnik v vsakem primeru dobi najemnino, tudi če bi je morebitni
najemnik ne plačeval, dobi jo pač od države. S tem računajo, da se bo nekaj
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stanovanj sprostilo, saj bo hkrati ta institucija za lastnika poiskala primernejše
stanovanje; starejši namreč pogosto živijo v zanje prevelikih stanovanjih, ki
jih ne zmorejo ustrezno vzdrževati. Ta ukrep je izrazito medgeneracijski, je
poudaril.
V žal zaradi časovne omejitve kratki razpravi so udeleženci izpostavili še
številne druge težave, zlasti tistih, ki težko gredo iz svojih stanovanj in vanje
po stopnicah. S tem so še poudarili pomen boja svojega sindikata za boljše
bivanjske razmere vse starejšega prebivalstva.«
Mojca Matoz

NA STANOVANJSKEM PODROČJU SE DA ČEZ NOČ STORITI BORE MALO
V uvodni besedi na okrogli mizi je vodja projekta za izboljšanje bivanjskih
pogojev pri SUS-u Tomaž Kšela med drugim opozoril, da mora biti
stanovanjska politika dolgoročno načrtovana, saj se da na stanovanjskem
področju čez noč storiti bore malo. Slabo zatečeno stanje je tako posledica
preteklih praks. Neustrezne bivanjske razmere starejših pa močno
podaljšujejo čakalne dobe za sprejem v domove za starejše in za dolgotrajno
oskrbo na domu.
»Slovenija se je že po prvi in še zlasti po drugi vojni hitro razvijala, saj jo
je sicer z zamudo zajela industrijska revolucija. V Veliki Britaniji je bilo leta
1861 37,7 odstotka kmečkega prebivalstva. Na slovenskem narodnostnem
ozemlju je bilo takrat še 84 odstotkov kmečkega prebivalstva. Šele sto let
pozneje, leta 1961, se je v Sloveniji delež kmečkega prebivalstva zmanjšal na
30,6 odstotka, danes pa znaša manj kot 5 odstotkov. Zaradi tega so se zlasti
po letu 1945 hitro razvijala mesta – prebivalstvo Ljubljane se je od 1948
do 1993 povečalo za nekaj več kot 152 tisoč oziroma za 123 odstotkov.
Največje stopnje rasti mestnega prebivalstva v Ljubljani so bile med leti 1961
do 1981,« je dejal Kšela.
Po njegovih besedah so zaradi priseljevanja delavcev iz podeželja in kasneje
tudi iz drugih republik in pokrajin tedanje države v mestih intenzivno gradili
blokovska naselja. Od blizu 60 tisoč večstanovanjskih stavb v Sloveniji, jih je
bilo v prvih petdesetih letih prejšnjega stoletja zgrajenih okoli 10 tisoč, od
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leta 1950 do 1990 pa blizu 33 tisoč. Kljub intenzivni gradnji in varčevanju so
stanovanja v blokih ustrezala tedanjim potrebam in standardom, za današnje
čase pa za marsikatero tedaj zgrajeno stanovanje tega ni več mogoče reči.
Velika večina blokov z več etažami nima dvigal, kar predstavlja velik problem
za starejše stanovalce, invalide, mlade družine in gibalno ovirane ljudi.
Številni bloki tudi niso protipotresno zgrajeni, da o pomanjkanju parkirnih
mest niti ne govorimo. V Sloveniji je blizu 850 tisoč vseh stanovanj v blokih
in enodružinskih hišah, od tega jih kar 464 tisoč nima lastnega parkirnega
mesta, brez katerega številni starostniki težko ohranjajo mobilnost.
»V sindikatu upokojencev smo naredili spletno anketo med člani ZSSS, ki je
pokazala, da kar 55 odstotkov anketiranih pozna enega ali več upokojencev
ali invalidov, ki imajo težave zaradi tega, ker blok nima dvigala. 23 odstotkov
pa jih pozna celo veliko takšnih. 75 odstotkov anketiranih je prepričanih,
da bi morali dvigalo vgraditi lastniki stanovanja ob podpori države ali
Evropske unije, saj lastniki sami niso odgovorni za varčevanje pri gradnji.
Anketirani so pokazali tudi čut za solidarnost. Pri sofinanciranju vgradnje
dvigala bi zaradi solidarnosti ali drugih vzrokov bila pripravljena sodelovati
velika večina anketiranih, samo 18 odstotkov pa jih pri tem ne bi sodelovalo
– 14 odstotkov, ker nimajo denarja in samo 4 odstotki, ker dvigala ne
potrebujejo,« je dejal Kšela.
»Številni upokojenci, ki se obračajo na naš sindikat, imajo probleme tudi
s prevelikimi hišami, ki so jih v prejšnjem stoletju gradili tudi za potrebe
svojih otrok in njihovih družin, danes pa v njih živijo sami. V Sloveniji je
464 tisoč enostanovanjskih hiš, preko 206 tisoč pa je bilo zgrajenih od
leta 1961 do 1990. Mnogih lastniki niso zgradili samo zase, temveč tudi za
svoje otroke in njihove družine, danes pa v njih živijo sami. Naša anketa
je pokazala, da kar 78 odstotkov anketiranih pozna enega, več ali veliko
takšnih, ki imajo probleme, ker živijo v prevelikih hišah, saj za njihovo redno
vzdrževanje in ogrevanje ob nizkih pokojninah nimajo dovolj sredstev.
Mnogi zato sami sebe imenujejo »bogati reveži«, saj kljub temu, da imajo
določeno premoženje, živijo v slabih bivanjskih pogojih. Kar 51 odstotkov
anketiranih meni, da bi morali takšnim pomagati neprofitni stanovanjski
skladi in ustrezne državne svetovalne službe, saj številni starostniki na
trgu nepremičnin sami niso sposobni najti rešitve. Res pa je, da so, kot je
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pokazala anketa, mnogi na svojo nepremičnino, ki so jo gradili z lastnimi
rokami, še vedno čustveno navezani in jo ohranjajo za potomce, četudi je
ti ne potrebujejo. 32 odstotkov anketiranih vidi rešitev v pospešeni gradnji
varovanih stanovanj, za katera bi lahko zastavili hišo,« je dejal uvodničar.
»V Sindikatu upokojencev (SUS) smo si pod pritiski članov in drugih
upokojencev začeli prizadevati za izboljšanje bivanjskih pogojev starejših. Kot
najbolj akuten problem smo zaznali štiri in več etažne zgradbe brez dvigal,
zato smo si začeli prizadevati za vgradnjo dvigal v te zgradbe. Predpogoj za
to, pa je bila sprememba stanovanjskega zakona. Doslej je bilo potrebno za
vgradnjo dvigala v blok 100 odstotno soglasje lastnikov, zahvaljujoč noveli
stanovanjskega zakona, ki je bila sprejeta prejšnji teden, pa bo poslej potrebno
soglasje 75 odstotkov lastnikov. To je velik korak za vse, ki si prizadevajo v
svoj blok vgraditi dvigalo. Za sprejem novele zakona gre zahvala županu
občine Velenje, državnemu svetu in ministrstvu za okolje in prostor ter
seveda tudi vsem poslankam in poslancem, ki so novelo podprli brez glasu
proti. Sedaj je postalo aktualno vprašanje, kje in kako pridobiti sredstva za
subvencioniranje vgradnje dvigal in kako zastaviti aktivnosti, da bo vgradnja
dvigal v lokalnih skupnosti dejansko stekla in da ne bo ostala samo lepo
zapisana in neizkoriščena možnost na papirju,« je dejal Kšela, ki je opozoril
tudi, da je treba problematiko bivanjskih pogojev starejši reševati kolikor je
mogoče hitro, saj se bodo razmere na tem področju zaradi upokojitve baby
boom generacije še zaostrile. »V prvih desetletjih po drugi svetovni vojni se
je v Sloveniji rodilo letno preko 30 tisoč otrok, v zadnjih zadnjih petindvajsetih
letih pa se jih vsako leto rodi podobno kot zadnje leto druge svetovne vojne
– okoli 20.000. Rešitve je treba najti hitro, sicer bodo pripadniki baby boom
generacije, ki so v mladosti peli 'Lepo je v naši domovini biti mlad', začeli peti
'Težko je v naši domovini biti star.'« je sklenil Kšela.
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2.9

PODPORA SAMOSTOJNEMU
ŽIVLJENJU DOMA S SODOBNIMI STORITVAMI IN NAPREDNIMI TEHNOLOŠKIMI
REŠITVAMI
Pripravlja:
Zavod IZRIIS (Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in
svetovanje)
Moderator:
dr. Drago Rudel, SDMI – Slovensko društvo za medicinsko
informatiko.
Panelisti:
dr. Simona Hvalič Touzery, Fakulteta za družbene vede, Univerza v
Ljubljani;
ga. Gabriela Korže, atašejka SPBR-Predstavništvo RS v Bruslju,
Ministrstvo za zdravje;
dr. Katarzyna Broczek, dr. med., Geriatrična klinika, Univerze v
Varšavi;
dr. Micaela Seemann Monteiro, dr. med, direktorica National Center
of Telehealth, SNS24
Notranje in zunanje napredne tehnološke rešitve za starejše lahko
nadomeščajo določene vsakodnevne oblike pomoči osebam, ki le-te
prejemajo v domačem okolju. Na prilagojen način lahko podpirajo osebe,
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ki imajo npr. problem s spominom, organizacijo dnevnih aktivnosti ali
orientacijo in s tem olajšajo življenje. V storitev integrirane tehnologije lahko
nudijo podporo tako osebam, ki se s temi izzivi soočajo, kot tudi njihovim
svojcem in strokovnim delavcem, ki so vključeni v njihova življenja. Na
okrogli mizi bomo predstavili nekaj odličnih praks tako slovenskih podjetji,
kot evropskih konzorcijev ter izpostavili probleme, s katerimi se srečujejo pri
implementaciji rešitev (zakon GDPR, etična vprašanja, sprejemljivost storitev,
storitve za osebe z demenco).

doc. dr. Simona Hvalič Touzery, izr. prof. dr. Vesna Dolničar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno
informatiko
Slovenija je ena najhitreje starajočih se držav v Evropi, z nizko rodnostjo
in naraščajočo pričakovano življenjsko dobo, rastočim deležem starejše
populacije ter naraščajočim številom bolnikov, še posebej med starejšimi
(Klemenc-Ketiš, Švab, & Poplas Susič, 2017; “Slovenia Population,” 2018).
Kljub temu pa je dolgotrajna oskrba v državi razdrobljena (Hlebec, Srakar, &
Majcen, 2016), prav tako nimamo zakona o dolgotrajni oskrbi in negi, ki bi
celostno pristopil k obravnavi le-te (Bednaš & Kajzer, 2018). Zaradi omenjene
situacije del starejših ljudi, ki potrebujejo zahtevno oskrbo, le-te ni deležen
(Hlebec et al., 2016), ali pa jo prejema zgolj s strani neformalnih oskrbovalcev.
SHARE raziskava ocenjuje, da je leta 2013 oskrbo potrebovalo 56.842 (7,18%)
ljudi v Sloveniji, starih 50 let ali več. V istem letu je 75,5% ljudi, starih 65 let
ali več, ki so prejemali oskrbo na domu, prejelo le neformalno oskrbo, 6,7%
formalno oskrbo in 17,8% kombinacijo obeh oblik oskrbe (Hlebec et al., 2016).
Omenjeni socio-demografski trendi, želja starejših ljudi, da čim dlje
samostojno živijo v svojem lastnem domu, omejitve v dostopnosti
institucionalne oskrbe, preobremenjenost neformalnih in formalnih
oskrbovalcev, finančne omejitve držav, da bi zagotavljale sedanji obseg
zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev, visoki stroški dolgotrajne oskrbe,
pomanjkanje storitev dolgotrajne oskrbe (NHS Commissioning Assembly,
2015; Šetinc, 2015; TSA, 2016) so le nekateri razlogi, zakaj je potreba po
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pametnih tehnologijah pri podpori staranju v domačem bivalnem okolju
vedno bolj prepoznana v evropskih politikah (Eurocarers, 2016; Kim,
Gollamudi, & Steinhubl, 2017). Kljub omenjenim izzivom je v Sloveniji, v
primerjavi z večino držav Evropske unije, zelo nizko (manj kot 1% ljudi, starih
65 let ali več uporablja socialni alarm) sprejemanje podpornih tehnologij, ki
temeljijo na informacijsko komunikacijskih tehnologijah (IKT) (Börsch-Supan,
2019; Kubitschke & Cullen, 2010). So pa odločevalci v novejši vladni Strategiji
aktivnega staranja (Bednaš & Kajzer, 2018) podporne tehnologije označili kot
enega ključnih stebrov trajnostnega razvoja dolgoživosti v Sloveniji.
Podporne tehnologije je mogoče uporabiti za dva prepletajoča se namena:
za izboljšanje neodvisnosti in boljšega počutja prejemnika oskrbe ter za
podporo družinskemu oskrbovalcu, saj izboljšuje(jo) njegovo počutje
in zmanjšuje(jo) breme oskrbe (Topo, 2009). Sodobni podporni sistemi
teleoskrbe se nanašajo na vrsto pametnih tehnologij, ki so povezane s 24 ur
dostopnimi storitvami, ki vključujejo osebne alarme (majhna naprava, ki se
sproži ob nezaželenem dogodku – potrebi po pomoči), okoljske senzorje
(npr. puščanje plina, dim), naprave, povezane z mobilnostjo (npr. detektor
padca) in GPS sistem za določanje položaja oz. za sledenje. Lahko so
povezane s klicnim centrom, ki zagotavlja odziv na morebitne alarme 24 ur
dnevno, ali z mobilnim telefonom (ne)formalnega oskrbovalca (Cook et al.,
2018; Roberts, Mort, & Milligan, 2012).
Poleg storitev teleoskrbe so izrednega pomena tudi storitve telezdravja,
ki se običajno uporabljajo za podporo spremljanju kroničnih bolezni in
rehabilitaciji. Telezdravje se nanaša na izmenjavo fizioloških podatkov med
bolnikom doma in medicinskim osebjem na daljavo z namenom lažje
diagnostike in spremljanja bolezni (Goodwin, 2010). Rezultati nedavnih študij
kažejo, da je telezdravje in teleoskrbo skupaj mogoče učinkovito uporabiti
še posebej pri bolnikih z dolgotrajnimi kroničnimi boleznimi, saj ta dva tipa
IKT-podprtih storitev omogočata širšo in naprednejšo mrežo oskrbe za
(starejšega) bolnika in njegovo družino (Stafylas et al., 2016) ter nižje stroške
zdravstvene in socialne oskrbe (Cook et al., 2016; Goodwin, 2010; Newman
et al., 2012).
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POTENCIALI PODPORNIH TEHNOLOGIJ IN ODNOS DO NJIH
Potenciali podpornih tehnologij so prepoznani v številnih raziskavah.
Podporne tehnologije lahko izboljšajo in ohranjajo kakovost življenja starejših
ljudi, povečajo njihovo varnost in samostojnost ter neodvisnost (Carretero,
Stewart, & Centeno, 2015; Chiatti, Fry, Hanson, Magnusson, & Socci, 2011;
Government Office for Science, 2016; Šetinc, 2015; Smole-Orehek et al.,
2019), zmanjšujejo družbeno izolacijo starejših ljudi, jim omogočajo, da
ostajajo aktivni, omogočajo preventivo pred padci in hitro ukrepanje ob
morebitnem padcu (Hawley-Hague, Boulton, Hall, Pfeiffer, & Todd, 2014)
ter izboljšajo oskrbo v domačem okolju in v skupnosti (Government Office
for Science, 2016). Prav tako so v literaturi dobro popisani tudi potencialni
pozitivni učinki uporabe podpornih tehnologij na družinske oskrbovalce:
dajejo jim občutek, da je za varnost starejših svojcev poskrbljeno, kar prispeva
k pomirjenosti (Cook et al., 2018; Karlsen, Ludvigsen, Moe, Haraldstad, &
Thygesen, 2017; Smole-Orehek et al., 2019); omogočajo jim, da so pri nudenju
oskrbe bolj učinkoviti in zmanjšujejo potrebo po oskrbovanju; zmanjšujejo
njihovo breme oskrbovanja, prispevajo k boljši kakovosti njihovega življenja
(Eurocarers, 2016); ter jim omogočajo bolj aktivno družabno življenje, čas
zase ter družino (Carretero, Centeno, & Stewart, 2013).
Na odnos starejših ljudi do podpornih tehnologij ter njihovo motivacijo za
uporabo in nadaljnjo uporabo le-teh vplivajo notranji in zunanji dejavniki.
Notranji dejavniki zajemajo nadzor, neodvisnost, zaznano potrebo po
varnosti, medtem ko med zunanje dejavnike prištevamo uporabnost
pametnih tehnologij in stroške (Hawley-Hague et al., 2014). Ovire pri
sprejemanju podpornih tehnologij med starejšimi ljudmi predstavljajo
stigmatizacija, omejena dostopnost starejšim prilagojenega usposabljanja
pred uporabo, strah pred zasvojenostjo in izgubo dostojanstva, stroški
storitve, občutek sramote, nezaupanje v podporne tehnologije, pomanjkanje
dostopnosti in socialna izključenost, zahtevna uporaba in (ne)primernost
glede na dejanske potrebe (Yusif, Soar, & Hafeez-Baig, 2016). Slovenska
kvalitativna študija med starejšimi ljudmi (Dolničar, Petrovčič, Šetinc, Košir,
& Kavčič, 2017; Petrovčič et al., 2017) dopolnjuje predhodne ugotovitve
in ugotavlja, da je razlog v nesprejemanju podpornih tehnologij v odporu
starejših ljudi do novih tehnologij. Glavni razlogi za to so občutek, da nadzor
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nad njimi “prevzema tehnologija” ter strah pred izgubo zasebnosti in (še
večjo) osamljenostjo. Odpor je le eden od socialno-psiholoških dejavnikov,
ki vplivajo na sprejemanje ali zavračanje podpornih tehnologij med starejšimi
ljudmi. Študija podobno kot Hawley-Hague et al. (2014) ugotavlja, da so
pomembni dejavniki tudi motivacija, percepcija uporabnosti, pričakovanja in
potrebe. Poleg omenjenih so pomembni tudi socio-demografski dejavniki
ter narava in stopnja zdravstvenih težav. Peek et al. (2014) in Petrovčič et
al. (2019) ugotavljajo, da na dolgoročno sprejemanje podpornih tehnologij
med starejšimi ljudmi vplivajo številni dejavniki. Ključni so: varstvo podatkov,
stigmatizacija, osebni pogled na potrebo po podporni tehnologiji, prepoznane
koristi (npr. večja varnost), pojav lažnih alarmov, nedelovanje tehnologije,
razpoložljivost osebne opore kot alternative tehnologijam, zadovoljstvo s
tehnologijo, strah, da bi poškodovali ali uničili podporno tehnologijo, mnenje,
da so prestari, da bi se naučili ravnanja s podporno tehnologijo.
Rezultati maloštevilnih raziskav kažejo, da na stališča družinskih oskrbovalcev,
njihov namen uporabe ter na dejansko uporabo podpornih tehnologij vpliva
veliko dejavnikov (Lee & Coughlin, 2015), na primer kontekst uporabe, potrebe
starejših ljudi in pomirjenost družinskih oskrbovalcev, občutek varnosti
starejših oseb (Cook et al., 2018; Lee & Coughlin, 2015; Williamson, Aplin,
de Jonge, & Goyne, 2017). Poleg omenjenih dejavnikov slovenska raziskava
med starejšimi ljudmi omenja še socio-demografske lastnosti oskrbovalca,
razloge za oskrbovanje, zdravstveno stanje in kakovost življenja ter storitve, ki
jih oskrbovalci uporabljajo. Ob navedenih dejavnikih so tako za starejše osebe
kot za oskrbovalce pomembni še kontekstualni dejavniki, ki se nanašajo na
situacijo v domačem okolju ter socialno-zdravstveni sistem (Petrovčič et al.,
2017).

POLITIKE NA PODROČJU UVAJANJA INOVATIVNIH IKT-PODPRTIH
STORITEV V ZDRAVSTVU IN OSKRBI
Obstaja vrsta razlogov, zakaj so podporne tehnologije v Sloveniji slabše
razširjene. Kot ključni so bili prepoznani sledeči:
•

potencialni uporabniki in širša javnost so slabše informirani o obstoju in
funkcionalnostih storitev telemedicine in teleoskrbe,
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•

podporne tehnologije so z vidika uporabnosti slabo prilagojene starejšim
ljudem,

•

obstoječe znanje se slabo izkorišča,

•

med deležniki na tem področju je slabo sodelovanje,

•

manjka operativnih načrtov za implementacijo storitev ter integracije
storitev in tehnoloških rešitev (Dolničar, Müller, & Santi, 2011; Dolničar &
Nagode, 2010).

Zaviralni dejavniki na strukturni ravni so predvsem pomanjkanje strateškega
planiranja, ki bi bilo zasnovano in realizirano s strani centralne vladne
organizacije ali agencije, namen katere bi bilo podpiranje zdravstvenih,
socialnovarstvenih in stanovanjskih storitev z namenom promocije storitev
telemedicine in teleoskrbe. Hkrati primanjkuje interdisciplinarnega in
medoddelčnega sodelovanja ter poslovnih modelov in modelov financiranja
(Dolničar et al., 2011).
Omenjene strukturne zaviralne dejavnike pri širjenju podpornih tehnologij
proučujemo v okviru dveh Interreg projektov: ITHACA - InnovaTion in
Health And Care for All (Interreg Europe) in COOP4HEALTHCARE –
Čezmejno sodelovanje za spodbujanje pametnih zdravstvenih storitev
(Interreg Slovenija – Avstrija). Dober vpogled v situacijo na področju
uvajanja inovativnih IKT-podprtih storitev v zdravstvu in oskrbi nudi novejša
raziskava v okviru mednarodnega Interreg projekta ITHACA. Cilj projekta je
izboljšati nacionalne in regionalne politike na področju uvajanja inovativnih
IKT-podprtih storitev v zdravstvu in oskrbi ter boljša podpora inovativnim
podjetjem, ki delujejo na tem področju. V okviru projekta je bila leta 2017
v devetih regijah Evropske unije (n=544, od tega v Sloveniji: 112 deležnikov)
med ključnimi deležniki izvedena spletna anketa za oceno stanja na področju
aktivnega in zdravega življenja (Dolničar et al., 2018). Rezultati so pokazali, da
so Baden-Württemberg (Nemčija), País Vasco (Španija) and Sjælland (Danska)
regije z največjo podporo politik in najboljšimi podpornimi storitvami za
inovacije med vsemi ITHACA regijami. Limousin (Francija), Liverpool City
Region (Združeno kraljestvo), Noord Brabant (Nizozemska) imajo močne
podporne storitve za inovacije, a slabo podporo politik. Małopolska (Poljska)
ima na drugi strani močno podporo politik s šibkimi podpornimi storitvami
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za inovacije. Slovenija je v najslabšem položaju, saj so šibke tako podporne
storitve za inovacije, kot podpora politik (Slika 1).

Slika 1. Inovacije in politike v ITHACA regijah (Dolničar et al., 2018)

Opomba: Sestavljeni indeksi za regije so izračunani kot skupno povprečje
posameznih povprečnih ocen respondentov za vse trditve znotraj določene
teme.
Ob primerjavi regij glede na indeksa Storitev, ki podpirajo inovacije in indeksa
Regionalnega političnega okvirja, sta Španija in Nemčija pozicionirani kot
regiji z najmočnejšimi storitvami, ki podpirajo inovacije in najmočnejšim
političnim okvirjem. Slovenija je na drugi strani regija z najšibkejšimi storitvami,
ki podpirajo inovacije in najšibkejšim političnim okvirjem. Poljska se umešča
med regije z močnim političnim okvirjem, a hkrati šibkimi storitvami, ki
podpirajo inovacije, na Nizozemskem pa je situacija ravno nasprotna (Slika 2).
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Slika 2. Položaj ITHACA regij (Dolničar et al., 2018)

Opomba: na X osi se nahajajo vrednosti za indeks Storitev, ki podpirajo
inovacije, na Y osi pa vrednosti indeksa Regionalnega političnega okvirja.
Vrednosti na obeh oseh (Storitve, ki podpirajo inovacije in Regionalni politični
okvir) so bile standardizirane, s čimer smo odpravili vpliv različnih merskih
lestvic.

ZAKLJUČEK
Za uspešen razvoj pametnih tehnologij je ključnega pomena, da so potencialni
končni uporabniki aktivno vključeni v celoten proces načrtovanja, razvoja in
implementacije tehnologij, torej, da se te razvija za in s končnimi uporabniki.
Te tehnologije jim je treba predstaviti na jasen način, pri čemer sta zelo
pomembni enostavnost in vsestranska uporabnost. Hkrati je za doseganje
inovativnih rešitev za končne uporabnike ključno sodelovanje med vsemi
deležniki na tem področju (politika, industrija, raziskovane institucije, nevladni
sektor) kot tudi podpora na politični ravni. Treba je oblikovati jasen načrt
izvajanja in uvajanja IKT-podprtih storitev v zdravstvu in oskrbi ter opredeliti
ter jasno definirati standarde in norme povezane z IKT-podprtimi storitvami.
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Projekte Razumevanje in analiza potreb uporabnikov za razvoj e-storitev
integrirane socialne in zdravstvene oskrbe v družbi staranja (L5-9337), Pametne
IKT rešitve za aktivno in zdravo staranje: Integriranje storitev neformalne
e-oskrbe v Sloveniji (L5-7626), Dejavniki, ki v kontekstu oskrbovanja na
daljavo vplivajo na namen uporabe pametnih tehnološko podprtih storitev
oskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših ljudi (J5-1785) je sofinancirala
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega
proračuna. Mednarodna projekta sta financirana v okviru Interreg programov:
Interreg Europe - InnovaTion in Health And Care for All (ITHACA), Interreg
Slovenija – Avstrija: COOP4HEALTHCARE.
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MEDGENERACIJSKI PREPLET
NEFORMALNIH OSKRBOVALCEV STAREJŠIH NA DOMU:
IZZIV ALI UTOPIJA?
Pripravlja:
Socialna zbornica Slovenije
Moderator:
dr. Nikolaj Lipič, član strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije
Sodelujejo:
Carmen Rajer, mag. soc., predsednica Sekcije za socialno oskrbo na
Socialni zbornice Slovenije ter strokovna vodja pomoči na domu in
vodja projekta integrirane oskrbe v Občini Krško »MOST«;
Marjana Kamnik, vodja projekta Dolgotrajna oskrba za Koroško;
Zarja Govedič, študentka Fakultete za socialno delo;
Amir Crnojević, strokovni vodja programa organiziranega
prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja ter »Naj
prostovoljec leta 2014« in »Naj mentor prostovoljcev leta 2019«;
mag. Klavdija Kobal Štraus, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za
dolgotrajno oskrbo.
Dolgoživost slovenske družbe in naraščanje deleža starejših vzpostavlja
nova razmerja med generacijami. Skrb za starejše v domačem okolju je bila
v preteklosti naloga neformalnih oskrbovalcev iz vseh generacij: sovrstnikov
starejših, njihovih otrok in tudi vnukov. In danes? Je medgeneracijska pomoč
pri skrbi za starejše izziv družbe ali utopija? Demografske spremembe, ki se
odražajo v staranju slovenskega prebivalstva, zahtevajo takojšnjo odzivnost
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relevantnih strok in politik na področju varstva starejših. Razkorak med
povpraševanjem in ponudbo po institucionalni oskrbi starejših na eni ter
potrebami in pričakovanji starejših po oskrbi v starosti na drugi strani še
krepi potrebo po razvoju neformalnih mrež oskrbovalcev starejših na domu.
Deinstitucionalizacija področja varstva starejših je danes družbena realnost,
ki zahteva ostrino strokovne pozornosti pri angažmaju vseh generacij pri skrbi
starejših na njihovem domu. To krepi potrebo po nujnosti medgeneracijskega
prepleta neformalnih oskrbovalcev starejših na domu.
Socialna zbornica Slovenije je osrednje strokovno združenje na področju
socialnega varstva. V svojih vrstah združuje strokovne delavke-delavce,
sodelavke-sodelavce in druge delavke-delavce ter prostovoljke-prostovoljce
različnih strok in profesij, ki z neposrednim in posrednim delom izvajajo
socialno varstveno dejavnost. S svojimi aktivnostmi in projekti zbornica
uveljavlja principe strokovne enakopravnosti in avtonomnosti, odprtega
komuniciranja, spoštovanja raznolikosti strok in uravnoteženja zastopanosti
ter razvojnih teženj javnega, nevladnega in zasebnega sektorja na področju
socialnega varstva.
Strokovna javnost na področju socialnega varstva že dlje časa spremlja
globalne družbene spremembe, ki so tesno povezane z demografskimi
spremembami, staranjem prebivalstva in potrebami različnih starostnih skupin
po obravnavi, skrbi in pomoči. Glede na to, da danes v Sloveniji beležimo
okrog 18 % delež starih nad 65 let, pa nekatere demografske projekcije
nakazujejo, da bomo imeli po letu 2050 že nad 30 % starejšega prebivalstva.
Smo na potrebe, motive, pričakovanja in želje glede kakovostnega
staranja tako velikega deleža starega prebivalstva sploh pripravljeni? Ali pri
zagotavljanju institucionalnih kapacitet na področju varstva starejših sledimo
globalnim družbenim trendom? Kdo bo nudil oskrbo, pomoč in podporo
starejšim v domačem okolju? Bodo to družinski neformalni oskrbovalci iz
vseh generacij – torej otroci, vnuki, ostali odrasli? To je bilo nekaj izhodiščnih
vprašanj, ki jih zastavili uvodoma strokovnjakom oziroma predavateljem in
na koncu udeležencem okrogle mize z naslovom »medgeneracijski preplet
neformalnih oskrbovalcev starejših na domu: izziv ali utopija?«, ki jo je v
četrtek 3. oktobra 2019 organizirala Socialna zbornica Slovenije v okviru
Festivala za tretje življenjsko obdobje, v Cankarjevem domu.
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OKVIR STRATEŠKIH USMERITEV VARSTVA STAREJŠIH
O problematiki varstva starejših na področju socialnega in zdravstvenega
varstva zaradi demografskih sprememb nas opozarja Resolucija o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (2013).
V ospredje strokovne pozornosti stopajo izzivi povečanih potreb po
storitvah dolgotrajne oskrbe in drugih starejšim prilagojenih storitvah, ki tem
omogočajo oziroma lajšajo vsakodnevno življenje in vključevanje v okolje.
Kakovostno staranje je večdimenzionalni konstrukt, katerega ključni dejavnik
je tudi koncept aktivnega staranja, na katerem je oblikovana Strategija
dolgožive družbe (2017). Aktivno staranje poudarja aktivnost in ustvarjalnost v
vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje ter
solidarnost. To bo zagotovilo blaginjo in kakovostno življenje vseh generacij
ter dostojno in varno bivanje v domačem okolju z upoštevanjem visoke ravni
človekovih pravic.
Kakovostno življenje za vse, s poudarjanjem pomena zdravega in aktivnega
življenja skozi celotni življenjski cikel, je fokus Strategije razvoja Slovenije
2030 (2017). Strategija opozarja, da se spreminja starostna struktura družbe
s povečevanjem deleža starejših, kjer spreminjajoča se medgeneracijska
razmerja zahtevajo tesnejšo povezanost med ljudmi, kar bo vplivalo na
boljše družbene odnose in osredotočenost na skupno dobro. Prizadevati si je
potrebno zagotavljati dostopnosti do kakovostnih in pravočasnih zdravstvenih
storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, do kakovostnega bivalnega okolja
za vse socialne skupine ter s spodbujanjem večje stanovanjske mobilnosti
prebivalstva.

STALIŠČA STROKOVNJAKOV OKROGLE MIZE: MED IZZIVI IN UTOPIJO
Na okrogli mizi, na kateri so sodelovali mag. Klavdija Kobal Straus, mag.
Marjana Kamnik, Carmen Rajer, mag. soc., Amir Crnojević in Zarja Govedič,
je vodil dr. Nikolaj Lipič, član Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije
in predsednik Gerontološkega društva Slovenije.
Mag. Klavdija Kobal Straus, zaposlena na Ministrstvu za zdravje, Direktoratu
za zdravstveno varstvo, ki ima večletne delovnimi izkušnjami na področju
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institucionalne oskrbe starejših in skupnostne oskrbe, izpostavi, da je potrebno
pri iskanju družbeno sprejemljivih sistemskih rešitev na področju načrtovanja,
izvajanja in spremljanja neformalne oskrbe starejših na domu vzpostaviti
sodelovanje z izvajalci neformalne oskrbe, saj lahko le v stalnem prepletu
identificiramo njihove potrebe in pričakovanja ter nanje tudi kompetentno
odgovorimo.
Mag. Marjana Kamnik, vodja Koroškega doma starostnikov poslovne enote
Slovenj Gradec in vodja projekta Dolgotrajna oskrba na Koroškem, predstavi
življenje starostnikov v domovih za starejše in njihovo delovanje, ki je vmesna
struktura in ki poleg celodnevnega institucionalnega varstva lahko izvaja še
dnevno varstvo, nočno varstvo, kratkočasne namestitve, vikend namestitve,
počitnice in pomoč na domu. S tem se vzpostavljajo storitve, ki omogočajo
starejšim, da ostajajo v domačem okolju.
Carmen Rajer, mag. soc., predsednica Sekcije za socialno oskrbo na Socialni
zbornici Slovenija ter strokovna vodja pomoči na domu in vodja projekta
Integrirane oskrbe v občini Krško »MOST«, opozori na pomanjkanje kadra na
področju dela in skrbi za starejše. Dodaja, da je nujno potrebno ozaveščati
strokovno in laično javnost o tem, da je dolgoživost družbe naš dosežek, da
lahko iz tega vsi rastemo, se razvijamo in postanemo učeča se življenjska
skupnost in ne očitajoča ter zaskrbljena življenjska skupnost.
O vse pomembnejši vlogi prostovoljstva tudi na področju skrbi za starejše
nas je opozoril Amir Crnojević, strokovni vodja programa organiziranega
prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja na Zavodu za oskrbo na
domu Ljubljana. Delovanje prostovoljcev na področju varstva starejših je
danes v razvitem svetu sprejeta in že uveljavljena oblika pomoči uporabnikom
socialnovarstvenih storitev. S prostovoljstvom krepimo socialno mrežo
starejših, povečujemo njihovo osebno zadovoljstvo in starostnike v domačem
okolju znova vključujemo v družabno življenje.
Perspektivo mlade generacije o medgeneracijskem prepletu neformalnih
oskrbovalcev starejših na domu je predstavila Zarja Govedič, študentka
na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in članica Sekcije mladi
za starejše na Gerontološkem društvu Slovenije, ki v tem vidi velik izziv za
mlade in sicer za vsakogar, saj bi lahko ob aktivni vključenosti vseh generacij
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v polje oskrbe starih ljudi le-tem ponudili bolj kakovostno, dostojno in
prijetno bivalno okolje tudi v starosti. Medgeneracijsko povezovanje bi pri
starih ljudeh spodbudilo občutek sprejetosti, ki bi jih opogumilo k izkoristku
njihovih potencialov.

MISEL DISKUSIJE NA OKROGLI MIZI
Po predstavitvi primerov dobrih praks strokovnjakov oziroma predavateljev na
okrogli mizi se je vzpostavila kulturna in humana diskusija, usmerjena v iskanje
relevantnih rešitev. Dvorana M3 Cankarjevega doma, kjer je potekala okrogla
miza, je bila skoraj povsem zasedena, kar je dalo slutiti, da obstaja zanimanje
za predstavljeno tematiko. Udeleženci okrogle mize so bili predstavniki
vseh generacij, četudi so se kasneje v diskusijo vključevali predvsem starejši.
Vprašanja iz občinstva so se predvsem izpostavljala finančne vidike varne
starosti, terminološka protislovja poimenovanja generacije starejših (npr.
stari, starejši, starostniki ipd.), potrebo po vzpostavljanju nacionalnih sistemov
transparentne pomoči starejšim ter realnih vsakodnevnih izzivov na terenu.
Izpostavljeno je bilo, da obstajata kvalitetna in raznolika tako formalna kot
neformalna mreža pomoči za različne potrebe ljudi, ki živijo v domačem
okolju. Organizirani so prevozi, druženje, socialna in zdravstvena oskrba na
domu ipd. Ugotovitve iz dokumenta Hitre ocene potreb in storitev dolgotrajne
oskrbe v Občini Straža (2018) kažejo predvsem na problem osamljenosti in
(ne)druženje. Izven mesta je bolj poskrbljeno za stare ljudi kot v mestih.
Starejša prostovoljka iz Primorske je izpostavila primer iz svoje prostovoljske
prakse in sicer potrebo 93-letne gospe, ki sicer samostojno skrbi zase in
koristi uveljavljene usluge, potrebovala pa bi pomoč pri čiščenju in za to
nima denarja. Vprašanje je odprlo diskusijo. Iz dokumenta Pregled izvajanja
socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju
potreb uporabnikov (2014) je razvidno, da je opisana potreba zaznana in da je
predlog v okviru gospodinjske pomoči razširjen na osnovno čiščenje bivalnih
prostorov; vzdrževanje higiene tal v ožjih bivalnih prostorih uporabnika;
vzdrževanje higiene v sanitarijah; zračenje bivalnega prostora; pomoč pri
vzdrževanju osebnega in posteljnega perila (pranje, obešanje, zlaganje);
likanje osnovnega osebnega perila; pomivanje oken v ožjih bivalnih prostorih
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uporabnika (največ 2 x letno) in odnašanje smeti in kot tak na tem mestu
podaja odgovor.
Polje neformalne, medsosedske, medgeneracijske, medčloveške pomoči je
široko in mestoma kaže slepe pege v svoji dostopnosti in učinkovitosti. Velja
namreč, da česar ne bomo uspeli urediti z zakonskimi predpisi, zagotovo lahko
uredimo s človeško dobrovoljnostjo, medsebojnim sočutjem in vživljanjem v
potrebe sočloveka. Vsi se staramo, srečujemo se s starostnimi spremembami
in podobnimi izzivi v starosti – torej vsi že ali morda bomo potrebovali
medvrstniško, medgeneracijsko, medsosedsko in drugo neformalno pomoč
in podporo v domačem okolju. Zatorej, »pristopimo« k staremu človeku
v domačem okolju in mu ponudimo pomoč, ga nagovorimo s prijazno
besedo in osrečimo z nasmeškom, saj nas v vseh dimenzijah človeškosti
medgeneracijska neformalna oskrba in solidarnost bogati in nam osmišlja
življenje.
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STRATEŠKI PARTNERJI IN PODPORNIKI FESTIVALA
• Andragoški center Slovenije

• Ministrstvo za kulturo

• Avto-moto zveza Slovenije

• Ministrstvo za notranje zadeve

• Cankarjev dom

• Ministrstvo za obrambo

• Center nevladnih organizacij
Slovenije

• Ministrstvo za okolje in prostor

• Društvo upokojenih pedagoških
delavcev Slovenije
• Fakulteta za socialno delo
Univerze v Ljubljani

• Ministrstvo za zdravje
• Ministrstvo za zunanje zadeve
• MKS elektronski sistemi, d. o. o.

• Gerontološko društvo Slovenije

• Mladinski svet Slovenije

• Inštitut Antona Trstenjaka

• Nacionalni svet invalidskih
organizacij Slovenije

• Javna agencija RS za varnost
prometa
• Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti
• Javni zavod Cene Štupar –
Center za izobraževanje Ljubljane

• Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
• Proevent
• Rdeči križ Slovenije

• Mestna knjižnica Ljubljana

• Simbioza Genesis

• Mestna občina Ljubljana

• Skupnost organizacij za
usposabljanje oseb s posebnimi
potrebami

• Mestna zveza upokojencev
Ljubljana OPZDU
• Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti

• Skupnost socialnih zavodov
Slovenije
• Slovenska ljudska stranka

• Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport

• Slovensko društvo Hospic

• Ministrstvo za javno upravo

• Srednja vzgojiteljska šola in
gimnazija Ljubljana

• Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
• Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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• Ministrstvo za pravosodje

• Socialna zbornica Slovenije

• Študentska organizacija Slovenije
• Zagovornik načela enakosti

VSEBINSKI IZVAJALCI IN PARTNERJI FESTIVALA

• Zavod za oskrbo na domu
Ljubljana
• Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
• Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
• Zdravstvena fakulteta Univerze v
Ljubljani
• Združenje seniorjev Slovenije
• ZSSS, Sindikat upokojencev
Slovenije
• Zveza društev za socialno
gerontologijo Slovenije

• Zveza kulturnih društev Ljubljana
• Zveza ljudskih univerz Slovenije
• Zveza prijateljev mladine
Slovenija
• Zveza svobodnik sindikatov
Slovenije
• Zveza za tehnično kulturo
Slovenije
• Zveza združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije
• Ženski forum Socialnih
demokratk in demokratov
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Festival soorganizirajo

Strateški partnerji festivala



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

SOCIALNA ZBORNICA
SLOVENIJE

Partner festivala

Uradni prevoznik festivala

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Za sodelovanje se zahvaljujemo

Podporniki prireditve

