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Povzetek 

Čezmejni program razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe (T1.3) je kot 

dogovorjeni program odzivanja na akutne potrebe po razvoju sodobne dolgotrajne oskrbe 

glavno usmerjevalno orodje v času projekta STAR in po njegovem zaključku. V njem so 

predstavljene konkretne dogovorjene rešitve za izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter 

dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. V uvodnem delu je orientacijsko prikazana 

dolgotrajna oskrba; cilj deinstitucionalacije je razvoj humanega in finančno vzdržnega sistema 

ob naglem večanju potreb zaradi staranja prebivalstva, pri čemer je nujno razvijati tako 

institucionalno oskrbo, ki pokriva četrtino potreb, kakor neformalno družinsko, ki pokriva tri 

četrtine potreb. Poudarjen je premik k pristopu usmerjenem na človeka in na podporo 

družinskim oskrbovalcem. V drugem poglavju programa je kratko prikazana zakonodaja s tega 

področja v Sloveniji in na Hrvaškem. Tretje poglavje je posvečeno načrtu informiranja in 

ozaveščanja za javnosti in profesionalnih delavcev, ki so pomembni za politično načrtovanje in 

delovanje dolgotrajne oskrbe. Osrednje poglavje je Načrt uvajanja in izboljševanja programov 

deinstitucionalizacije ter izobraževanja zanje. V skladu z izsledki študije je v izvedbi projekta 

STAR predvideno uvajanje novih alternativnih oblik dolgotrajne oskrbe, posodabljanje 

obstoječih, usposabljanje za eno in drugo ter izmenjava dobrih praks med partnerji. Zadnje 

poglavje vsebuje načrt za sodobno prostorsko urejanje v podporo deinstitucionalizaciji in sicer: 

ustanov za dolgotrajno oskrbo, da lahko v njih steče proces notranje deinstitucionalizacije, 

urbanistično urejanje po načelih starosti prijaznih krajev in skupnosti ter urejanje stanovanj in 

hiš občanov za lažje samostojno življenje v starosti. Na koncu so v tabeli povzete naloge za 

podporo deinstitucionaliziji v projektu STAR.  

 

Ključne besede: dolgotrajna oskrba, deinstitucionalizacija, novi programi oskrbe, čezmejna 

mreža, informiranje in ozaveščanje skupnosti  
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1 Uvod 

 

Glavni skupni cilj projekta STAR (C.2) je okrepitev partnerstva med lokalnimi 

upravami in deležniki za socialnovarstvene storitve za razvoj novih oblik dolgotrajne oskrbe in 

nadgradnjo obstoječih modelov in načel v skladu z družbenim procesom deinstitucionalizacije. 

Projekt vzpostavlja čezmejno partnersko mrežo vertikalno in horizontalno povezanih subjektov 

s področja lokalne uprave, izvajalcev dolgotrajne oskrbe in razvojnih ustanov na tem področju. 

V mreži bodo partnerji soustvarjali nove programe in modele za deinstitucionalizirano 

dolgotrajno socialno oskrbo. V ta namen bodo organizirali sodobna usposabljanja, izmenjavo 

dobrih praks in pobud ter vzpostavili organizacijo za trajnost uvedenih programov in razvoja 

na področju deinstitucionalizirane dolgotrajne oskrbe. 

V ta namen je bila v prvem obdobju projekta STAR s pomočjo za to ustanovljenega 

Čezmejnega strokovnega odbora (A T1.2) narejena in s strani Strokovnega sveta projekta 

potrjena Čezmejna primerjalna študija socialnovarstvenih storitev (T1.1.1). Na njeni osnovi in 

v projektu dogovorjenih nalog je izdelan pričujoči Čezmejni program razvoja 

deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe (T1.3). V projektu STAR je zapisano, da je to »glavni 

output projekta«; je namreč osnova za njegovo izvajanje ter izziv, da ga partnerji v tem času 

dopolnjujejo v skupno programsko usmeritev za delovanje te čezmejne partnerske mreže za 

razvoj sodobne deinstitucionalizirane dolgotrajne oskrbe v svojih skupnostih po zaključku 

projekta STAR. 

Program je neposredno namenjen vsem izvajalcem in deležnikom v projektu ter politiki, 

upravi, medijem, strokovni javnosti in vsem občanom v skupnostih partnerjev projekta STAR. 

Ti so: 

1. Občina Hrpelje-Kozina – vodilni projektni partner 

2. Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria – projektni 

partner 

3. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje – projektni partner 

4. Dom za starije osobe Kantrida Rijeka – projektni partner 

5. Primorsko-Goranska Županija – projektni partner 

6. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – pridruženi partner 

7. Ministarstvo Socijalne Politike i Mladi – pridruženi partner 

 

Čezmejni program razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe v projektu STAR 

izhaja iz današnjih statističnih podatkov ob staranju prebivalstva, iz terenskega ugotavljanja, 
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kaj ljudje potrebujejo, kaj zmorejo in kaj hočejo glede svojega staranja in dolgotrajne oskrbe, 

kaj potrebujejo, zmorejo in hočejo lokalne skupnosti na tem področju ter iz gerontološko-

medgeneracijskih znanstvenih spoznanj ter dobrih praks pri današnjem razvoju doma in drugod 

v Evropi na tem področju. Stanje prikazuje spodnja Slika 1.: 

 Danes potrebuje oskrbo okrog 4 % prebivalstva – 1 % jih oskrbujejo institucije, 3 % doma 

družinski oskrbovalci. Od prebivalstva, ki so starejši od 65 let, pa potrebuje oskrbo slaba 

četrtina. 

 Zunanja deistitucionalizacija prinaša možnosti, da lahko ljudje ob starostnem pešanju živijo 

in so oskrbovani doma do konca življenja ali čim dlje. To se dosega z informiranjem in 

ozaveščanjem celotnega prebivalstva, prilagajanjem njihovih stanovanj za življenje v starosti, 

z usposabljanjem družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev v domačem okolju, 

organiziranjem dnevnih centrov, pomočjo na domu, dnevno in nočno oskrbo, pomočjo s 

sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) in z drugimi programi za 

razbremenilnimi pomoč družinskim oskrbovalcem. Načelo zunanje deinstitucionalizacije je, da 

mora delovati v kraju vsaj deset programov v korist oskrbovanja na domu na en institucionalni 

program. 

 Notranja deistitucionalizacija oskrbovalnih ustanov za stare ljudi prilagaja bivalne prostore, 

dnevni ritem življenja, program oskrbe in druge vidike čim bolj po meri dotedanjega 

življenjskega sloga oskrbovancev v njihovem domačem okolju, delovanje ustanove pa tesno 

povezuje s krajevno skupnostjo preko dela s svojci, vključevanja prostovoljcev in na druge 

načine; načela za prilagajanje prostor in sistema ustanove so v zadnjem poglavju tega programa. 

Deinstitucionalizirana ustanova za dolgotrajno oskrbo v kraju je najbolj primerno krajevno 

medgeneracijsko središče za vodenje celotne dolgotrajne oskrbe v kraju in sicer zaradi finančne 

zdržnosti (ima največ tovrstnega znanja, izkušenj in tehnologije), humane oskrbe v svoji 

ustanovi in učinkovitega razvoja krajevnega sistema dolgotrajne oskrbe za prihodnost, ko se 

bodo potrebe po oskrbe zelo povečale. 

 Učinkovita notranja in zunanja deistintitucionalizacija sta najučinkovitejše sredstvo za 

preprečevanje nehotenega nasilja nad starimi ljudmi. Z usposabljanjem družinskih 

oskrbovalcev in drugimi programi razbremenilne pomoči se zmanjšuje tisto nasilje nad 

onemoglimi starimi ljudmi, ki ga družinski oskrbovalci povzročijo nehote zaradi lastne 

izgorelosti, notranja deistinticionalizacija domov za stare ljudi pa zmanjšuje tisto nasilje nad 

oskrbovanci, ki ga povzročijo poklicni oskrbovalci nevede in nehote zaradi preobremenjenosti 

in zaprtosti v geto ustanove (zlasti zanemarjanje, grde besede …) ter zaradi neprimernih 
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prostorov in sistema oskrbe, ki je naravnan na ustanove namesto na človeka (zlasti večposteljne 

sobe, dnevni red v nasprotju z osebno zgodovino in navadami oskrbovanca). 

 

Slika 1. Sodobna celovita deistitucionalizirana dolgotrajna oskrba – notranja in zunanja 

 

 Deinstitucionalizirina dolgotrajna oskrba v kraju odločilno prispeva sedanjim in 

bodočim občanom ob večanju deleža prebivalstva k temu, da živijo dostojanstveno in kvalitetno 

v starosti prijaznih razmerah: čim dlje v domačem okolju, kjer se dobro znajde in je blizu svojih, 

da lahko izbira med različnimi oskrbovalnimi programi, da oskrbovalci niso zaradi 

preobremenjenosti v nevarnosti, da sami zbolijo, in da je celoten sistem dolgotrajne oskrbe 

finančno vzdržen in human. Nemogoče je, da bi ustanove v prihodnje zmogle oskrbo trikrat 

večjega števila ljudi, zato je sedanja deinstitucionalizacija (notranja v ustanovah, zunanja v 

skupnosti in povezava obeh v enovit sistem oskrbe v kraju) bistveni korak v pripravi na 

povečane potrebe po oskrbi v prihodnjih letih. 

 



 5 

2 Pregled zakonodaje 

 

2.1. Slovenija 

 

Dolgotrajna oskrba v Sloveniji še ni sistemsko urejena; Vlada pravkar pripravlja ta 

zakon. Sedaj se izvaja v ločenih sistemih socialne varnosti, ki jih ureja več področnih zakonskih 

in podzakonskih aktov. Trenutno se dolgotrajna oskrba giblje znotraj naslednjih zakonskih 

podlag: 

 Zakon o socialnem varstvu (družinski pomočnik, plačilo prispevkov, pomoč na domu ali 

pomoč družini za domu, institucionalna oskrba v domovih za starejše, institucionalno 

varstvo v varstveno-delovnih centrih in centrih/zavodih za usposabljanje, varstvo in delo, 

institucionalno varstvo v posebnih socialnovarstvenih zavodih, institucionalno varstvo v 

centrih/zavodih za usposabljanje, varstvo in delo, dnevna varstvo v okviru domov za 

starejše, dnevno varstvo v Centrih za usposabljanje, delo in varstvo v zavodih za 

usposabljanje, varstvo in delo) (Uradni list RS: 54/1992 (56/1992 - popr.), 42/1994 Odl.US: 

U-I-137/93-24, 1/1999, 41/1999, 36/2000, 54/2000, 26/2001, 110/2002, 2/2004 (7/2004 - 

popr.), 36/2004-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG) 

 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (dodatek za pomoč in postrežbo) 

(Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 – odl. US, 43/93 – odl. US, 67/93 – odl. US, 5/94, 7/96, 

29/97 – odl. US, 54/98 in 106/99 – ZPIZ-1); 

 Zakon o vojnih invalidih (dodatek za pomoč in postrežbo, povračilo prispevkov za socialno 

zavarovanje v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi z oskrbovalcem, tehnični pripomočki) 

(Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 

61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF in 19/14); 

 Zakon o vojnih veteranih (dodatek za pomoč in postrežbo) (Uradni list RS, št. 59/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 32/14); 

 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (dodatek za tujo nego in 

pomoč) (Uradni list SRS, št. 41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 

61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A); 

 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (dodatek za nego otroka, delno plačilo 

za izgubljeni dohodek, plačilo prispevkov) (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-

1);  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-0632
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-2585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-2481
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-0232
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0330
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-1688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-4965
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-0094
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-1130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-21-0039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-3588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0668
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2498
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4328
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1322
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6200
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4671
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1068
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 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – 

ZdZPZD) in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (patronažno 

varstvo) (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 

76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 

99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT); 

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (celodnevno varstvo v zavodih za 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 52/10 – odl. US in 58/11 – ZUOPP-1); 

 

Ta program projekta STAR podpira usmeritve predloga Strategije dolgožive družbe 

(2017), ki ga je Vlada RS sprejela 20. julija 2017; skladne so zlasti naslednje usmeritve: 

 vzpostavitev učinkovitega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo spodbujal samostojno življenje 

doma (skupnostne oblike oskrbe), ščitil socialno šibkejše, preprečeval poslabšanje zdravja 

in oviranosti ter prezgodnjo institucionalizacijo; 

 večja finančna in strokovna podpora neformalnim oskrbovalcem; 

 spodbujanje lokalnih skupnosti k zagotavljanju programov in storitev za zadovoljevanje 

potreb po dolgotrajni oskrbi; 

 zagotavljanje zadostne ponudbe kadrov v dolgotrajni oskrbi (migracije in aktivacija 

starejših). 

 

Pomemben dokument za to področje je tudi Resolucija o nacionalnem programu 

socialnega varstva za obdobje 2013–2020. Resolucija predvideva izenačenje odstotka 

uporabnikov skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabnikov institucionalnih oblik 

socialnega varstva do leta 2020. Ta program projekta STAR je v skladu z vsemi 3 cilji 

resolucije, največjo težo pa daje 2. cilju: Izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter 

zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Številne izmed strategij za 

dosego tega cilja so premišljeno vpete v program projekta STAR: 

a. zagotavljanje dosegljivosti (cenovne dostopnosti) storitev in programov uporabnikom ne 

glede na njihov socialni položaj; 

b. zagotavljanje regionalne razpoložljivosti in dostopnosti storitev in programov; 

c. zagotavljanje dostopnosti določenih storitev in programov za uporabnike (predvsem tistih, 

ki so vezani na dolgotrajno oskrbo) ne glede na kraj bivanja; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4489
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2829
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2714
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d. zagotavljanje fizične in komunikacijske dostopnosti storitev in programov za vse skupine 

potencialnih uporabnikov, ki so funkcionalno ovirani; 

e. prednostno spodbujanje razvoja storitev, ki potekajo v domačem okolju ali na domu 

uporabnikov (oskrba na domu, uvajanje prostovoljskih programov, usposabljanje za 

družinske oskrbovalce); 

f. uvajanje novih oblik bivanja v skupnosti, s poudarkom na posebnih skupinah (osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, 

mladostniki, ki so bili nameščeni v rejniške družine, ipd.) ter sodobno povezovanje 

ustanove s skupnostjo; 

g. zagotavljanje sodelovanja države, lokalnih skupnosti, uporabnikov in izvajalcev pri 

definiranju mreže javnih storitev in programov v lokalni skupnosti; 

h. uvedba enovitega sistema dolgotrajne oskrbe s povezanimi zdravstvenimi in socialnimi 

storitvami za vse starostne skupine, ki potrebujejo oskrbo; 

i. spodbujanje in razvoj verificiranih, razvojnih in eksperimentalnih ter dopolnilnih 

programov socialnega varstva, ki izhajajo iz ugotovljenih konkretnih potreb uporabnikov 

iz posameznih ranljivih skupin in skupnosti ter prenos uspešnih eksperimentalnih 

programov v redno izvajanje; 

j. spodbujanje razvoja in uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih ter drugih 

podpornih tehnologij kot podpore za izvajanje storitev in programov socialnega varstva 

(vključno s storitvami na daljavo); 

k. izboljšanje informiranja in ozaveščanja potencialnih uporabnikov o možnostih za 

vključitev v storitve in programe; 

l. zagotavljanje pluralnosti in pestrosti izvajalcev storitev in programov ter poudarek na 

spodbujanju vključevanja prostovoljcev. 

 

2.2. Hrvaška 

 

Hrvaška tudi še nima sodobnega nacionalnega sistema za dolgotrajno oskrbo. Regulirajo 

jo naslednji zakoni in predpisi s područja socijalne oskrbe: 

 Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), 

 Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 

 Zakon o djelatnosti socijalnog rada (Narodne novine, broj 124/11 i 120/12), 
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 Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, broj 

40/14 i 66/15), 

 Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i 

rokovima za dostavu izvješća (Narodne novine, broj 100/15), 

 Odluka o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi 

(Narodne novine, broj 106/06). 

 Za dom Kantrida velja še interni Statut Doma za starije osobe Kantrida (15.07.2014). 

 

 

3 Načrt informiranja in ozaveščanja javnosti in profesionalnih delavcev 

 

Razvoj v nekem okolju, je močno odvisen od ozaveščenosti ljudi, ki v njem prebivajo. 

Informiranje in ozaveščanje o deinstitucionalizaciji na področju dolgotrajne oskrbe in aktivnega 

staranja je torej osnova, če želimo doseči uspeh pri kateremkoli programu na tem področju. 

Tudi pri projektu STAR je pogoj za uspešnost programov in ciljev informiranost in 

ozaveščenost celostnega prebivalstva in posebej profesionalnih delavcev na področju politik in 

izvajanja dolgotrajne oskrbe ter staranja prebivalstva nasploh; kakovostna, humana in finančno 

zdržna deinstitucionalizirana dolgotrajna oskrba je namreč neločljivi sestavni del celote nalog 

pri obvladovanju demografskega staranja prebivalstva. Zato so predvidene poti za doseganje 

specifičnih ciljev tega projekta povečanje znanja, vpliv na stališča ljudi, povečanje 

ozaveščenosti in sprememba vedenja. 

Celotna skupnost vseh partnerjev mora biti od začetka projekta STAR informirana z 

njegovimi cilji, vsebino, programi in potekom, podrobneje pa profesionalni delavci, ki v teh 

skupnosti politično, upravno ali izvajalsko delajo na področju dolgotrajne oskrbe. Informiranje 

v projektu STAR obsega tudi sporočila o zdravem staranju, starostni onemoglosti in o sodobni 

deinstitucionalizirani dolgotrajni oskrbi ter o možnostih krepitve medgeneracijske solidarnosti 

v sodobni skupnosti. Javnost na področju Primorsko–goranske županije in Občine Hrpelje – 

Kozina, v Obalnem domu upokojencev Koper in domu za starije osobe Kantrida mora biti 

seznanjena posebej z vlogo in dosežki projekta STAR pri deinstitucionaliziciji dolgotrajne 

oskrbe. Informiranje poteka z informacijskimi dejavnostmi, ki so predvidene v projektu, in v 

rednih tiskanih, audiovizualnih in elektronskih javnih informacijskih medijih vključenih 

partnerjev; zelo smiselno je, da ima lokalni časopis redno rubriko, v kateri seznanja skupnost s 

projektom in z njegovimi vsebinami. 
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Kakovostno informiranje je osnova permanentnega ozaveščanja o teh vsebinah, 

potrebah in naloga v skupnosti, da bo miselnost, zavedanje potreb in možnosti sledila 

sodobnemu razvoju v EU. Ozaveščanje poteka zlasti na dva načina: prvi je stalno informiranje 

preko vseh tiskanih, audiovizualnih in elektronskih javnih informacijskih medijev, drugi pa 

ljudje, ki so v projektu STAR vključeni v nove programe in se njihove dobre prakse širijo preko 

osebne komunikacije. Dviganje ozaveščenosti celotnega prebivalstva in posebej profesionalnih 

političnih, upravnih in izvajalskih delavcev je pogoj za trajnost razvoja programov tega 

projekta, kar je eden od njihovih bistvenih ciljev. 

Kakovostno informiranje o projektu in ozaveščanje je tudi glavna metoda za zbiranje 

kandidatov za izobraževanja prostovoljcev in družinskih oskrbovalcev v tem projektu – ljudje 

se vključijo v ta in podobna usposabljanja, ko so ozaveščeni o potrebah na področju staranja in 

dolgotrajne oskrbe in informirani o možnostih usposabljanja. Pri usposabljanjih, ki sledijo 

kakovostnemu informiranju in ozaveščanju, je majhen osip, njegovi rezultati so dolgoročni v 

korist skupnosti. 

Informiranje in ozaveščanje skupnosti o tem in sorodnih projektih in programih za 

kakovostno staranje je učinkovito, če organizator krajevne mreže medgeneracijskih programov 

za kakovostno staranje v kraju naveže tesno sodelovanje z nosilci informacijskih kanalov, jih 

ozavešča o teh vsebinah in v skupnosti skrbi, da čim več strokovnjakov poroča o potrebnih 

vsebinah, udeleženci programov pa o svojih dobrih izkušjah.  

 

V projektu STAR so naslednje naloge namenjene posebej informiranju in ozaveščenju 

ter z njima povezani promociji projekta in komuniciranju njegovih izvajalcev z javnostjo; te 

dejavnosti so razporejene skozi celotno obdobje projekta: od 1.10.2016 do 30.9.2018. 

S komunikacijskim načrtom (C.1.1) partnerji projekta v začetnem obdobju njegovega 

izvajanja (od 1.10.2016 do 31.3.2017) določijo vse potrebne dejavnosti za ustrezno 

informiranje in ozaveščanje ter za promocijo projekta in redno komuniciranje izvajalcev z 

javnostjo. 

Prav tako mora biti v začetnem obdobju vzpostavljena spletna stran projekta (C.1.2), 

izdana informativna brošura (C.2.1), informativni letak (C.2.2) in promocijski plakat (C.2.3) o 

projektu ter napisan ustrezen članek (C.2.4). 

Tekom izvajanja projekta sledijo predstavitveni javni dogodki (C.3.1), novinarske 

konference (C.3.2) in multimedijske objave (C.4.1), pa tudi dogodki po metodi pripovedovanja 

zgodb v skupinah (C.4.2). 
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Dejavnosti komuniciranja, informiranja, promocije, predstavitev in objav o projektu 

STAR, njegovih ciljih, programih in rezultatih izvajajo in podpirajo vsi njegovi partnerji, 

posebne naloge pri tem ima vodilni partner. 

 

 

4 Načrt uvajanja in izboljševanja programov deinstitucionalizacije ter izobraževanja 

zanje 

 

Projekt STAR vsebuje programe za deinstitucionalizacijo in izboljšavo dolgotrajne 

oskrbe tako v domovih za stare ljudi in drugih oskrbovalnih ustanovah kakor v domačem 

okolju, kjer oskrbujejo družinski in drugi neformalni oskrbovalci sami ali v sodelovanju s 

strokovnimi programi dolgotrajne oskrbe. V projektu je del programov dogovorjen in obvezen. 

Del teh programov pa v okviru projekta ni obvezen in financiran; te programe partnerji 

načrtujejo zaradi razvoja celovite dolgotrajne oskrbe ter zaradi sinergije z obveznimi programi 

in zagotavljanja njihove trajnosti. 

 

4.1 Interno izobraževanje oskrbovalnega in drugega strokovnega osebja v domovih za 

stare ljudi (aktivnost A T2.1) 

 

Opis programa 

Normalizacija je izraz za celovito prilagajanje doma za stare ljudi potrebam in 

zmožnostim stanovalcev na način, ki je čim bolje usklajen z njihovimi navadami iz domačega 

okolja. Normalizacija je usmerjena na bivalne razmere v ustanovi, na dnevni ritem in vsebino 

vsakdana stanovalcev, na način izvajanja oskrbovalnih storitev ter na odnose zaposlenih in 

drugih ljudi, ki prihajajo v ustanovo. Pogoj za normalizacijo je usposabljanje celotnega kadra 

ustanove v sodobnih konceptih, pri katerih je v ospredju zaupen osebni odnos, delo na osnovi 

referenčnosti in osebne biografije vsakega stanovalca, organizacijska usklajenost med 

zaposlenimi, zlasti med vodstvenimi delavci ter vodstvom in zaposlenimi, med zaposlenimi in 

svojci ter prostovoljci. Odločilna je naravnanost na osebo, ki mora biti vidna v vseh procesih 

dneva in prepoznavna v vseh elementih življenja v domu. Pogoj procesa normalizacije so 

avtonomni delovni timi na nivoju posameznih gospodinjskih skupin. Usposabljanje je 

osredotočeno nanje in na vodje organizacijskih enot, ki vodijo od dva do štiri avtonomne 

delovne time. 
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Potek izvedbe 

Izobraževanje strokovnega osebja bo trajalo 8 mesecev. Zajelo bo 114 zaposlenih v 

Obalnem domu upokojencev Koper in Domu za starije osobe Kantrida na Reki, to je šest skupin 

avtonomnih delovnih timov – tri v Kopru in tri na Reki –, ki delujejo na nivoju posameznih 

gospodinjskih skupin ter štiri vodje organizacijskih enot. Izobraževanje poteka v tridnevnem 

modulu, ki vsebuje teoretični in praktični, oziroma izkustveni del, zato ga izvajata najmanj dva 

izvajalca, ki se dopolnjujeta pri delu v manjših skupinah. 

 

Kraj in čas izvedbe ter izvajalec 

Izobraževanje se bo izvedlo v Domu za starije osobe Kantrida na Reki in v Obalnem 

domu upokojencev Koper, od 1.9.2017 do 30.4.2018. 

 

Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

Redna prisotnost udeležencev, evalvacijska anketa, potrdilo o izobraževanju.  

 

Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

Osvežitveno stalno izobraževanje usposobljenih med projektom, nova izobraževanja za 

ostale delovne time. 

 

4.2 Izobraževanje družinskih oskrbovalcev (aktivnost A T2.2) 

 

Opis programa 

Izobraževanje družinskih oskrbovalcev je osnovna in najcenejša oblika razbremenilne 

pomoči za ljudi, ki nosijo v vsakem kraju povprečno tri četrtine celotnega bremena dolgotrajne 

oskrbe starostno onemoglih, kronično bolnih in invalidnih ljudi. To so najpogosteje žene, ki so 

že same v letih, ter hčere in snahe; tudi sosedje neredko pomagajo pri oskrbi ljudi, ki živijo 

sami. Vsi ti neformalni oskrbovalci opravljajo zahtevno življenjsko nalogo oskrbovanja svojca 

ob svojem rednem delu in drugih družinskih dolžnostih. Ker za to nalogo niso nič usposobljeni, 

jim nudi tečaj osnovna znanja in veščine za oskrbovanje in nego ter za varovanje lastnega 

telesnega in duševnega zdravja ob oskrbovanju, poveže jih z lokalnimi strokovnjaki na tem 

področju in med seboj, da si izmenjujejo izkušnje, si dajejo čustveno oporo in krepijo zdravo 

motivacijo za oskrbovanje. 
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Potek izvedbe 

Program poteka v dveh fazah. 

Prva je tečaj, ki ga sestavlja 10 tedenskih srečanj po dve uri in pol, v skupini s 15 do 25 

udeleženci. Vsako srečanje je posvečeno eni od akutnih vsebin, s katero se srečujejo družinski 

oskrbovalci pri svojem delu. Te vsebine predstavijo udeležencem patronažna sestra, 

fizioterapevt, negovalka in drugi strokovnjaki – če se le da, lokalni. Na vsakem srečanju 

udeleženci izmenjajo tudi osebne izkušnje po metodi skupinskega socialnega učenja. Vsak 

prejme priročnik Družinska oskrba starejšega svojca.  

Druga faza zagotavlja trajnost tega programa v kraju. Po končanem tečaju skupina 

nadaljuje z mesečnimi srečanji na principu samopomoči v krajevnem klubu svojcev. Vodi ga 

eden ali več udeležencev tečaja, ki se za to vlogo javijo prostovoljsko, zanjo se jih usposobi. 

Klub svojcev nudi trajen prostor za izmenjavo dobrih izkušenj in za reševanje vprašanj, ki jih 

prinaša domača oskrba družinskim in drugim neformalnim oskrbovalcem. 

Po končanem izobraževanju sta predvideni tudi čezmejni srečanji družinskih 

oskrbovalcev. 

 

Kraj in čas izvedbe 

V Občini Hrpelje-Kozina bo izobraževanje potekalo septembra do decembra 2017, za 

prostor bo poskrbela Občina Hrpelje-Kozina. 

Za Dom za starije osobe Kantrida na Reki in Primorsko-goranski županijo bo 

izobraževanje potekalo v prostorih Doma za starije osobe Kantrida na Reki od 1.9. do 

30.12.2017. 

Na istih lokacijah se bo po končanem izobraževanju srečeval krajevni klub svojcev.   

 

Izvajalec 

Program izvaja Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in megeneracijsko sožitje, 

ki ga že petnajst let razvija ob izvajanju v praksi in raziskovanju; pri njem je avtorsko zaščiten. 

Sodelujoči organizatorji mreže pri partnerjih: 

 Občina Hrpelje-Kozina: Irena Stropnik in Patricija Mihalič 

 Dom za starije osebe Kantrida na Reki: Marlen Mikac Marić in Sanja Vranić Jurčević. 

 

Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

Redna udeležba in aktivno sodelovanje tečajnikov, na koncu anonimni evalvacijski 

vprašalnik o doseganju ciljev tečaja in zadovoljstvu udeležencev. 
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Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

Klub svojcev deluje v kraju, dokler imajo po njem tečajniki potrebo, ponavadi okrog 

enega leta, ko traja njihovo oskrbovanje. Tečaj se v kraju ponavlja, ko ga potrebujejo novi 

družinski oskrbovalci; če je občina velika, je smiselno, da poteka na različnih lokacijah, da je 

čim bliže ljudem, ki ga potrebujejo. Izkušnje kažejo, da je primerna gostota ponovitev 1-krat 

letno na dva do pet tisoč prebivalcev. Prijave zbira in tečaj organizira organizator mreže. 

 

4.3 Izobraževanje prostovoljcev (aktivnost A T2.3) 

 

Opis programa 

Program razvija v kraju prostovoljstvo, ki odgovarja na nematerialne socialne potrebe 

starih ljudi, zlasti po osebnem medčloveškem odnosu, po predajanju življenjskih izkušenj in 

spoznavanju posebnih zmožnosti in možnosti v starosti ter pomaga utrjevati zdrav življenjski 

slog. V njem se prostovoljci usposobijo za ustanovitev in vodenje tedenskih srečanj majhne 

skupine, v kateri prevladujejo starejši, težnja pa je vključenost vsaj kakega člana iz srednje in 

mlade generacije. Namen tega programa je tudi povezovanje generacij, priprava srednje 

generacije na lastno starost in da mladi spoznavajo življenje v tretjem življenjskem obdobju. 

Medgeneracijske skupine zelo učinkovito preprečuje osamljenost starih ljudi in krepijo v kraju 

ozaveščenost o potrebah in možnostih, ki so odločilne za humano reševanje prihajajoče 

demografske krize. Usposabljanje prostovoljskih voditeljev medgeneracijskih skupin za 

kakovostno staranje ter njihovo organizacijsko vodenje preko krajevnega organizatorja mreže 

se je skozi zadnje četrt stoletja izkazalo kot najbolj stabilen in najcenejši program za kakovostno 

staranje in krepitev medgeneracijskega sožitja v skupnosti. 

 

Potek izvedbe 

Z informiranjem skupnosti, humanitarnih organizacij in strokovnih služb v kraju se 

zbere skupina 15 do 20 prostovoljcev, ki se želijo usposobiti za ustanovitev in vodenje krajevne 

medgeneracijske skupine za kakovostno staranje. Usposabljanje traja okrog 10 mesecev. Na 

njem osvojijo potrebna znanja o starosti in zdravem staranju, komuniciranju in prostovoljstvu 

ter pridobivajo veščine za ustanovitev lastne skupine in njeno vodenje po določenem programu 

– v času usposabljanja predelajo s svojo skupino program preprečevanja padcev v starosti. 

Naučijo se uporabljati metodo skupinskega socialnega učenja, pri kateri je poudarek na 

kakovostni pogovorni kulturi ter učenju iz izkušenj vseh članov skupine. V drugem delu 

usposabljanja ustanovita praviloma po dva voditelja svojo skupino za kakovostno staranje, ki 



 14 

šteje do deset članov in se tedensko srečuje po eno uro in pol v primernem prostoru. Prve štiri 

mesece potekajo srečanja ob priročniku Preprečevanje padcev v starosti, ki ga prejmejo poleg 

voditeljev tudi vsi člani skupine. 

Ko skupina predela program preprečevanja padcev, nadaljuje s tedenskimi srečanji kot 

družabniška medgeneracijska skupina za kakovostno staranje. Pri tem izbere bodisi katerega od 

drugih širiteljskih programov za zdravo staranje (npr. Živimo s krvnim tlakom, Varno staranje, 

Bralni program, Starajmo se trezno in drugi) ali pa oblikujejo skupinska srečanja s pogovornimi 

temami in dejavnostmi po lastnem izboru. 

V zadnjem delu izobraževanja se prostovoljski voditelji usposobijo za krepitev 

prostovoljske kondicije z redno medsebojno povezanostjo vseh prostovoljcev v kraju na 

mesečnih srečanjih krajevne intervizijske skupine. V njej se stalno izobražujejo za svoje delo, 

izmenjujejo svoje dobre izkušnje in rešujejo tekoča vprašanja pri svojem prostovoljskem delu 

ter se družabno povezujejo. Redno sodelovanje na srečanjih intervizijske skupine je glavni 

pripomoček, da pri svojem prostovoljstvu doživljajo uspeh in zadovoljstvo, da je njihovo 

prostovoljsko delo koristno za ljudi, zanje in za celotno skupnost, preprečuje prostovoljsko 

izgorelost in druge oblike socialne patologije. Za srečanja intervizijske skupine skrbi 

organizator mreže. 

 

Kraj in čas izvedbe 

V Občini Hrpelje-Kozina bo izobraževanje prostovoljcev potekalo od septembra 2017 

do junija 2018, prostore za izobraževanje bo zagotovila Občina Hrpelje-Kozina. 

V Primorsko-goranski županiji bo izobraževanje prostovoljcev potekalo v prostorih 

Doma za starije osobe Kantrida na Reki od 1.9.2017 do 30.6.2018. 

Na istih lokacijah se bo po končanem izobraževanju srečevala intervizijska skupina 

prostovoljcev. 

 

Izvajalec 

Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in megeneracijsko sožitje, ki ta program 

razvija že več kakor petindvajset let ob izvajanju v praksi in raziskovanju; pri njem avtorsko 

zaščiten. 

Sodelujoči organizatorji mreže pri partnerjih: 

 Občina Hrpelje-Kozina: Irena Stropnik in Patricija Mihalič 

 Dom za starije osebe Kantrida na Reki in Primorsko-goranska županija: Marlen Mikac 

Marić in Sanja Vranić Jurčević. 
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Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

Pridobitev okrog 20 kandidatov za prostovoljske voditelje v kraju, opravljen seminarski 

izpit iz vodenja skupine in vaj za krepitev ravnotežja, ustanovitev skupine, uspešna izvedba 

širiteljskega programa Preprečevanje padcev v starosti v skupinah, nadaljevanje rednih srečanj 

skupin, redno sodelovanje prostovoljskih voditeljev v krajevni intervizijski skupini. Ob 

zaključku usposabljanja voditelji skupin izpolnijo evalvacijski vprašalnik in prejmejo potrdilo 

o usposobljenosti. Po predelanem programu preprečevanja padcev izpolnijo vsi udeleženci 

skupin evalvacijski vprašalnik o zadovoljstvu in uspešnosti. 

 

Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

Skupina prostovoljcev se redno mesečno srečuje v svoji krajevni intervizijski skupini. 

Če je potreba, ustanovijo lastno krajevno medgeneracijsko društvo za kakovostno staranje, ki 

pripomore h trajnosti in večji prepoznavnosti prostovoljstva, ali pa se kot sekcija prostovoljcev 

pridružijo Zvezi medgeneracijskih društev, ki deluje pri Inštitutu Antona Trstenjaka. Če 

prostovoljci želijo, jih Inštitut uvede v izvajanje še kakega drugega širiteljskega programa. Za 

razvoj in dopolnjevanje te prostovoljske mreže je smiselno, da je v kraju vsaj na pet let novo 

usposabljanje prostovoljcev, za katerega se organizator mreže pravočasno dogovori z 

Inštitutom. 

 

4.4 Izobraževanje organizatorjev mrež (aktivnost A T2.4) 

 

Opis programa 

Organizator krajevne mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje je 

menedžer za organiziranje, usklajevanje in kakovostno izvajanje vseh programov na tem 

področju. Je torej organizacijski motor celotne deinstitucionalizirane dolgotrajne oskrbe v 

kraju, pa naj se ta širi iz krajevnega doma za stare ljudi, iz krajevnega medgneracijskega 

središča, z katere od nevladnih organizacij, občinske uprave ali drugega središča.  

V projektu STAR bo za to usposobljen in uveden v delo organizator mreže za Občino 

Hrpelje-Kozina in za Dom za starije osobe Kantrida na Reki; zaradi ključnega pomena 

organizatorja mreže za trajnostno delovanje in razvoj programov predlaga izvajalec 

usposabljanja, da se pri obeh partnerjih vključita v to usposabljanje po dve strokovni osebi. 

Vzpostavljanje krajevnih mrež za kakovostno staranje in sožitje med generacijami v več 

kot sto krajih po Sloveniji in Hrvaškem kaže, da je v vsakem kraju dovolj ljudi, ki so pripravljeni 

prostovoljsko posvetiti nekaj časa starim ljudem, če so informirani o staranju v času 
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demografske krize, dobro usposobljeni za prostovoljsko delo s starimi ljudmi, če je njihovo 

delo kakovostno organizirano in vodeno ter imajo izkušnjo, da pri svojem prostovoljskem delu 

sami veliko pridobijo za svoje življenje in sožitje z ljudmi. Programe sodobne socialne mreže 

za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje že četrt stoletja razvija in uvaja v Sloveniji 

in drugih državah Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Ti 

programi zajemajo štiri področja: 1. informiranje in ozaveščanje skupnosti o kakovostnem 

staranju in sožitju generacij, 2. tečaje usposabljanja družinskih in drugih neformalnih 

oskrbovalcev, poklicnih oskrbovalcev, menedžerjev za organiziranje boljšega sodelovanja med 

mlajšimi in starejšimi, družinskih članov za sožitje med starejšimi in mlajšimi ipd., 3. 

usposabljanje prostovoljcev, zlasti voditeljev medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje 

in širitelje raznih programov za zdravo in dostojanstveno staranje ter osebnih družabnikov s 

starimi ljudmi, ter 4. programe za organizacijo trajnostnega razvoja krajevne mreže za 

kakovostno staranje in sožitje generacij, za povezovanje subjektov v kraju, ki delajo na tem 

področju, in razvoj v smeri starosti prijazne občine ali ustanove. 

Medgeneracijski programi krajevne mreže za kakovostno staranje so se izkazali kot 

najbolj stabilen nosilec ozaveščanja o sodobnih možnostih za kakovostno zadovoljevanje 

potreb po kakovostnem staranju, krepitvi medgeneracijske solidarnosti in po 

deinstitucionalizirini dolgotrajni oskrbi. Ti programi delujejo pretežno na principih 

samopomoči in prostovoljstva, zato so za občine in druge skupnosti finančno zelo vzdržni. 

Izračun kaže, da organizator mreže pokrije stroške polne zaposlenosti s časom, ki ga za 

skupnost daje okrog dvajset prostovoljcev s svojim delom okrog dve uri tedensko. 

Pogoj za delovanje programov je kakovostna organizacija in vodenje. Usposobljenost 

in redno menedžersko delovanje organizatorja krajevne mreže medgeneracijskih programov za 

kakovostno staranje je zato ključnega pomena. Izkušnje kažejo, da je stabilno delo 

kakovostnega organizatorja mreže najbolj zanesljiva opora za trajnost delovanja programov, ki 

so uvedeni v projektu, kakršen je STAR, po njegovem zaključku; v kraju še delajo več let iz 

začetnega zagona pod pogojem, da zanje organizacijsko skrbi krajevni organizator mreže in 

imajo v krajevnem centru prostor za srečevanje; to je pogoj tudi za delovanje samega centra. 

 

 V projektu STAR bo v občini Hrpelje-Kozina in v Primorsko-goranski županiji uvedena 

vrsta novih skupnostnih programov sodobne krajevne mreže za kakovostno staranje. 

Informiranje in ozaveščanje ter usposabljanje prostovoljcev in družinskih oskrbovalcev je bilo 

že opisano, v nadaljevanju bosta dnevna oskrba in sodobna IKT tehnologija varovanja na 

daljavo. Organizator mreže poleg teh programov skrbi še za organizacijo in razvoj programov 
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za zdravo staranje, povezovanje med generacijami in za organizirano sodelovanje civilnih 

neprofitnih organizacij v kraju. S temi programi za zdravo staranje preprečujemo prezgodnjo 

potrebo po dolgotrajni oskrbi, povezovanje generacij in sodelovanje organizacij v kraju pa je 

osnovni pogoj za obvladovanje demografske krize; ti dve vsebini dela organizatorja mreže 

zahteva še kratek opis. 

Programi za zdravo staranje in povezovanje med generacijami. Gre za vrsto rednih 

in priložnostnih dejavnosti, ki usposabljajo starejše občane za samostojno staranje v domačem 

okolju, za krepitev telesnega, duševnega in socialnega zdravja, vse generacije pa za 

medgeneracijsko povezovanje. V priložnostnih programih sodelujejo različni strokovni in 

civilni subjekti iz kraja, redni program pa so medgeneracijske skupine za kakovostno staranje, 

ki jih vodijo usposobljeni prostovoljci. 

Organizirano sodelovanje civilnih neprofitnih organizacij, ki v kraju prispevajo k 

kakovostnemu staranju, dolgotrajni oskrbi in povezovanju generacij. Pobudnik tega 

povezovanja v občini je predvsem organizator mreže. Pri sodobni deinstitucionalizaciji 

dolgotrajne oskrbe je nepogrešljiva civilna iniciativa in dejavno sodelovanje krajevnih 

neprofitnih organizacij, ki delujejo v glavnem na principih prostovoljske samopomoči pri 

zadovoljevanju potreb prebivalstva. V občini Hrpelje-Kozina so te organizacije zelo dejavne in 

nepogrešljiv deležnik deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe; z njimi že potekajo 

usklajevalna srečanja. Pogoj za nepogrešljiv brezplačni prispevek prostovoljskega in civilnega 

potenciala je to, da jim Občina omogoči za to primeren prostor, npr. v dnevnem centru, in 

strokovno pomoč preko usposobljenega organizatorja mreže. 

 

Potek izvedbe 

Izobraževanje je sestavljeno iz šestih celodnevnih izobraževanj in individualnih 

svetovanj, ki so porazdeljena med celotnim trajanjem projekta. Izobraževanje ima poudarek na 

skupinskem socialnem učenju iz izkušenj v praksi, vanj so vtkana sodobna gerontološka in 

medgeneracijska znanja ter znanja o socialnih mrežah in njihovi organizaciji v skupnosti. 

Izobraževanje se začne pred vpeljevanjem programov za kakovostno starost v skupnosti, 

da je organizator mreže od začetka aktivno vključen v njihovo implementacijo, zlasti pri 

informiranju ter zbiranju kandidatov za izobraževanje prostovoljcev in družinskih 

oskrbovalcev. Teh usposabljanj se aktivno udeležuje in pri njih sodeluje. S tem se usposablja 

za samostojno vodenje intervizijske skupine prostovoljcev, za organiziranje delovanja kluba 

svojcev ter za trajno delovanje in širjenje teh in drugih programov, ki bodo v času projekta 

STAR vpeljani v skupnostih in ustanovah udeleženih partnerjev. 
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Med izobraževanjem udeleženci postopoma prevzamejo svojo vlogo organizatorja 

mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje in solidarno sožitje generacij v 

skupnosti. Pri tem oblikujejo program nalog v skladu s potrebami in možnostmi svoje skupnosti 

ali ustanove. Posebna pozornost je namenjena večanju njihovih veščin za javno nastopanje, za 

informiranje in ozaveščanje javnosti o deinstitucionalizaciji, uvajanju v metodo skupinskega 

socialnega učenja, vzdrževanju prostovoljske mreže, motiviranju posameznikov in organizacij 

za sodelovanje pri nalogah za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v skupnosti, 

skupnostnem načrtovanju in organiziranju, trajnostnemu vzdrževanju socialnih mrež ter 

povezovanju z drugimi skupnostmi, ki delajo na podoben način ter njihovimi organizatorji 

mreže. 

 

Kraj in čas izvedbe 

Izobraževanje poteka deloma na Inštitutu Antona Trstenjaka, deloma v Domu za starije 

osobe Kantrida na Reki, deloma v Občini Hrpelje-Kozina.  

Izobraževanje traja od marca 2017 do junija 2018. 

 

Izvajalec 

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in megeneracijsko sožitje, ki program 

usposabljanja organizatorjev mreže razvija in izvaja v praksi že petindvajset let; pri njem je 

usposabljanje avtorsko zaščiteno. 

Organizatorji mreže v usposabljanju pri partnerjih: 

 Občina Hrpelje-Kozina: Irena Stropnik in Patricija Mihalič, 

 Dom za starije osobe Kantrida na Reki: Marlen Mikac Marić in Sanja Vranić Jurčević.  

 

Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

 Opravljene vse izobraževalne obveznosti, anonimna anketa ob koncu izobraževanja, 

uspešno vzpostavljanje in organiziranje predvidene mreže v svoji skupnosti ali ustanovi. Ob 

zaključku izobraževanja bosta organizatorja mreže pridobila potrdilo o izvedenem 

izobraževanju. 

 

Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

Skupnost ali ustanova poskrbi za sistemizirano trajno delovanje organizatorja mreže. 

Organizator mreže se lahko vključi v osvežitvena izobraževalna in intervizijska srečanja za 
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organizatorje mreže na Inštitutu Antona Trstenjaka ter se povezuje z drugimi organizatorji 

mreže ter njihovimi skupnostmi v translokalne in čemejne mreže. 

Če se Občina vključi v svetovno in nacionalno mrežo starosti prijaznih občin in mest, 

je organizator mreže njihov usposobljen potencial za ta vodilni svetovni program pri 

obvladovanju nalog in problemov, ki jih bo v prihodnje prinesla demografska kriza staranja 

prebivalstva; z njim lahko naredi v petih letih velik razvojni korak na tem področju in se poveže 

s svetovnimi informacijami, metodami in dobrimi izkušnjami. 

Vsebinsko dobra in finančno zelo ugodna je sistematična povezava vseh programov za 

dolgotrajno oskrbo, za kakovostno staranje in za vzgojo v solidarnem medgeneracijskem sožitju 

v krajevno medgeneracijsko središče; organizator mreže je ustrezno usposobljen kader pri 

njegovem uvajanju in vodenju. 

 

4.5 Dnevni center v občini Hrpelje – Kozina (aktivnost A T3.1) 

 

Opis programa 

 Izraz dnevni center se po navadi nanaša bolj na prostore za dnevne dejavnosti 

uporabnikov, kot pa na programe, ki se v teh prostorih izvajajo – le ti so lahko zelo različni 

(glej Ergo inštitut, d.o.o., 2015. Dnevni centri za starejše v EU. Mednarodno-primerjalna 

raziskava); na primer: dnevna oskrba, skupinski programi za zdravo in aktivno staranje, 

programi za svojce, ki doma oskrbujejo ostarele družinske člane, programi za sodelovanje med 

nevladnimi organizacijami s tega področja, strokovnimi in upravnimi službami v občini. Iz 

takega centra izhajajo tudi pobude za ozaveščanje celotne skupnosti o sodobnih programih 

dolgotrajne oskrbe, o kakovostnem staranju ter o vzgoji v solidarnem sožitju med generacijami 

v času prihajajoče demografske krize. Programi so med seboj komplementarni, ključ je v dobri 

koordinaciji. 

 Program dnevne oskrbe, ki bo pilotno uveden v teku projekta STAR, je pomemben člen 

celovite deinstitucionalizirane oskrbe, saj pomaga starejšim občanom in njihovim družinam, da 

lažje in čim dlje živijo in so oskrbovani na svojem domu ter vključeni v življenje krajevne 

skupnosti. V sodobnem razvoju je zaradi finančne vzdržnosti ta storitev pogosto povezana s 

sodobnim krajevnim domom; v tem primeru služi tudi kot dober prehod za morebitno polno 

nastanitev v domu. 

Občina Hrpelje–Kozina še nima svojega krajevnega doma za stare ljudi, ki bi bil 

naravno središče za celotno dolgotrajno oskrbo v kraju. V času projekta STAR bo pod 
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vodstvom Obalnega doma upokojencev Koper v Občini Hrpelje-Kozina vzpostavljen dnevni 

center, ki ima potencial, da prevzame vlogo takšnega središča dolgotrajne oskrbe. 

 

Potek in čas izvedbe ter izvajalci 

 V času projekta STAR bo ODU Koper v Občini Hrpelje-Kozina vzpostavil dnevni 

center s pilotni program dnevne oskrbe v prostorih, ki so last Občine Hrpelje-Kozina, ki jih bo 

tudi ustrezno opremila. V njem bo dnevna oskrba za 10 do 15 starejših ljudi, ki potrebujejo 

pomoč pri vsakodnevnih opravilih, druženje in vključitev v dejavnosti za zdravo staranje, ne 

potrebujejo pa še nastanitve v ustanovo za celodnevno oskrbo. Ta program razbremenjuje 

svojce, ki skrbijo za starejšega družinskega člana, in omogoča, da ostanejo starejši čim dlje v 

svojem domačem okolju. Pilot bo vključenim starejšim nudil dnevno bivanje in prehrano, 

socialno in zdravstveno oskrbo, aktivnosti za vzdrževanje telesne kondicije, delavnice za 

trening spomina ter tematske in razvedrilne dejavnosti. Za izvajanje programa bo dodatno 

usposobljenih 5 strokovnih delavcev. Po zaključku pilotnega izvajanja bodo izvajalci izdelali 

poročilo, ki bo vsebovalo tudi predloge za delovanje tega programa v okviru celovitega 

krajevnega sistema dolgotrajne oskrbe. 

 

Kraj in čas izvedbe ter izvajalec 

Priprava in oprema dnevnega centra v Hrpeljah, izvajalec je Občina Hrpelje-Kozina, rok 

izvedbe september 2017. 

Vzpostavitev dnevnega centra s pilotnim programom dnevne oskrbe v Občini Hrpelje-

Kozina v času od 1.9.2017 do 30.4.2018, izvajalec Obalni dom upokojencev Koper. 

 

Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

Pripravljen in opremljen center; v njem uspešno uveden program dnevne oskrbe, 

zadovoljstvo uporabnikov s programom. 

Pilotna aktivnost bo ob kocu projekta evalvirana z anonimnim vprašalnikom za 

udeležene strokovne delavce, ki bodo delali v pilotnih strukturah dnevnega centra, in za končne 

uporabnike oz. njihove svojce z namenom preverjanja prednosti/slabosti in morebitnega 

izboljšanja sistemov ter posledično dopolnitve načrtov in smernic Čezmejnega programa 

razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe. Na podlagi evalvacijskih vprašalnikov ter 

poročil strokovnih delavcev bosta domova upokojencev izdelala skupno poročilo evalvacije 

pilota, ki bo vsebovalo oris začetnega stanja, opis pilota, akcijski načrt, opis ugotovitev, oceno 

napredka ter morebitne predloge/priporočila za izboljšanje in dodatno nadgraditev sistema 
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deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, prvenstveno namenjeno civilni družbi, lokalnim 

skupnostim ter državi. 

 

Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

 Delovanje dnevnega centra bo po končanem projektu odvisno od odločitve Občine in 

od načinov financiranja deinstitucionalizirane oskrbe po vzpostavitvi sistema dolgotrajne 

oskrbe v Sloveniji. Ko bo v občini zgrajen krajevni dom za stare ljudi, je strokovno in finančno 

smiselna vključitev programa dnevne oskrbe in drugih v projektu STAR uvedenih programov 

v celovit sistem krajevne dolgotrajne oskrbe v okviru doma. Seveda pa je bistveno, da bo dom 

zgrajen po sodobnih načelih gradnje domov (5. generacija) in bo deloval skupnostno, kot 

središče celostne dolgotrajne oskrbe v kraju. To pomeni, da poleg celodnevne domske oskrbe 

vodi tudi pomoč na domu z oskrbo, zdravstveno nego in raznimi servisnimi storitvami, kakor 

npr. dovoz hrane in podobne, dnevno oskrbo v domu, nočno oskrbo (za osebe obolele z 

demenco, ki živijo doma) ter zelo potrebno kratkotrajno oskrbo (od enega dneva do enega 

meseca) za oddih družinskih oskrbovalcev in druge sodobne programe dolgotrajne oskrbe. 

Dnevni center, pilotna oskrba v njem ter drugi programi, ki bodo uvedeni v projektu STAR v 

Občini Hrpelje-Kozina so dobra zasnova za celostno organizirano deinstitucionalizirano 

dolgotrajno oskrbo v občini, obenem pa je lahko dobra priprava na gradnjo sodobnega 

deinstitucionaliziranega občinskega doma za stare ljudi. 

 

4.6 Pilotna vzpostavitev varovanja na daljavo s pomočjo IKT v Občini Hrpelje-Kozina 

(aktivnost A T3.1) in posodobljene sistema »Halo, pomoč!« na Reki  

 

Opis programa 

 V sistemu sodobne dolgotrajne oskrbe je pomemben program varovanje in pomoč na 

daljavo z informacijsko-komunikacijsko tehnologija (IKT). Ta program omogoča, da star 

človek živi relativno samostojno doma, ker mu zagotavlja večjo varnost pri reševanju 

zdravstvenih in socialnih potreb. Ko star človek potrebuje pomoč, se poveže z alarmnim 

centrom, ki obratuje 24 ur na dan in poskrbi za potrebno medicinsko ali socialno pomoč (npr. 

ob padcu, slabosti, hudi stiski v osamljenosti ipd.). 

Program poleg nudenja pomoči ob nujnem klicu nudi še več. Sodelavci lahko s 

starostniki vzdržujejo tudi redne telefonske stike prilagojene vsakemu posebej. Tako spremljajo 

njihovo počutje in zdravstveno stanje, jih opominjajo k rednemu jemanju zdravil, zanje uredijo 

manjše opravke – jih na primer naročijo na zdravniški pregled, s pogovori zmanjšujejo njihovo 
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osamljenost. Na ta način delujejo preventivno in razbremenjujoče za starostnika in za njegove 

svojce. S tem, da omogočajo človeku življenje doma, zmanjšujejo stroške za nastanitev v 

instituciji. Sistemi sodobne IKT za pomoč, oskrbo in zdravljenje na daljavo se naglo razvijajo 

in so pomemben element deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe.  

 

Potek izvedbe 

 Program varovanja na daljavo bo pilotno uvedel Obalni dom upokojencev Koper v 

občini Hrpelje-Kozina v sklopu svojega centra za pomoč na domu Mali princ; program IKT 

varovanja na daljavo je namreč finančno vzdržen le pri velikem številu vključenih uporabnikov. 

Obalni dom upokojencev Koper, ki storitev izvaja že 17 leto, dosega 106 uporabnikom na 

območju obalnih občin. V Domu za starije osobe Kantrida na Reki, ki ima že uveljavljen sistem 

»Halo, pomoč!«, bo sistem posodobljen z novo tehnologijo. 

 

Kraj in čas izvedbe ter izvajalec 

V Občini Hrpelje-Kozina bo sistem varovanja na daljavo pilotno uvedel Obalni dom 

upokojencev Koper v času od 1.9.2017 do 30.4.2018. Dom za starije osobe Kantrida na Reki 

bo istočasno tehnično posodobil svoj sistem »Halo, pomoč!«.  

 

Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

Uspešno uveden sistem klicne pomoči na daljavo v Občini Hrpelje-Kozina, število 

klicev in zadovoljstvo uporabnikov; tehnično posodobljen sistema »Halo, pomoč!« v Domu za 

starije osobe Kantrida na Reki. 

 

Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

 Po končanem projektu bo uveden sistem v Občini Hrpelje-Kozina deloval na principu 

samofinanciranja uporabnikov in eventuelnega sofinanciranja občine ali bodočega 

nacionalnega sistema financiranja dolgotrajne oskrbe. Dom za starije osobe Kantrida na Reki 

namerava svoj sistem »Halo, pomoč!« širiti v regiji. 

 

4.7 Gospodinjska skupina na Reki (aktivnost A T3.2) 

 

Opis programa 

Gospodinjske skupine so sodobna organizacijska oblika notranje deinsticionalizacije 

doma za stare ljudi, pri kateri sta življenje in oskrba stanovalcev ter njihovo sožitje z 
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zaposlenimi, svojci, prostovoljci in drugimi obiskovalci organizirana v skupini z okrog deset 

stanovalci po principu normalizacije z lastnim gospodinjstvom in načinom življenja, ki se kar 

najbolj približuje življenju v domačem gospodinjstvu; drugo ime za to obliko je dom četrte 

generacije, če je v domu uveljavljena tudi zunanja deiinstitucionalizacija in je tesno povezan z 

življenjem in oskrbo v celotni krajevni skupnosti, je to dom pete generacije. Preurejanje 

klasičnih domov druge in tretje generacije po sodobnem konceptu četrte in pete generacije je 

bistvena sestavina notranje deinstitucionalizacije oskrbovalnih ustanov. Več o tej vsebini bo 

napisano v poglavju o prostorskem urejanju, 5.1 Urejanje ustanov za dolgotrajno oskrbo. 

 

Potek izvedbe 

Pilotno bo vzpostavljena gospodinjska skupina za dvajset stanovalcev Doma za starije 

osobe Kantrida na Reki. V ta bo namen ustrezno urejen prostor: kuhinja in dnevna soba za 

skupne aktivnosti in individualne sobe za stanovalce. Pri načrtovanju aktivnosti v skupini in 

poteku dneva bodo sodelovali stanovalci po svojih sposobnostih in hotenjih. Osnovno 

oskrbovalno osebje v skupini bo stalno, kar omogoča individualizirano odnosno, na 

oskrbovanca, njegovo osebno zgodovino in trenutne potrebe osredotočeno oskrbo. V ta namen 

bo dodatno usposobljenih pet strokovnih delavcev. 

 

Kraj in čas izvedbe ter izvajalec 

Dom za starije osobe Kantrida na Reki v času od 1.9.2017 do 30.4.2018 

 

Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

Uspešno uvedena nova gospodinjska skupina za 20 stanovalcev in usposobljenih 5 

strokovnih delavcev za delo v njej; ti pridobijo potrdilo o izvedenem izobraževanju. Po 

zaključku pilotne uvedbe bo strokovno osebje izdelalo poročilo o izvedenem pilotu, ki bo 

vsebovalo opis izvedbe inovativnih metod dela v pilotu, odziv uporabnikov, oceno napredka o 

izboljšanju kakovosti življenja uporabnikov, prednosti in morebitne predloge/priporočila za 

izboljšanje oz. dodatno nadgraditev sistema dolgotrajne oskrbe. 

 

Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

Vpeljana gospodinjska skupina bo v domu delovala trajno. Dom namerava nadaljevati 

z vzpostavljanjem novih gospodinjskih skupin v celotni ustanovi. 
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4.8 Čezmejna izmenjava izkušenj in metod dela (aktivnost A T3.3) 

 

Opis programa 

 Eden od bistvenih ciljev programa STAR je čezmejna izmenjava izkušenj na področju 

deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe. Aktivnosti bodo potekale na ravni strokovne 

izmenjave med zaposlenimi v dnevnem centru in gospodinjski skupini kakor tudi med 

uporabniki oskrbe. 

  Dom za starije osebe Kantrida na Reki ima mrežo šestih klubov za starejše osebe po 

celotnem mestu. Delujejo na principu prostovoljstva članov, organizacijsko in strokovno 

podporo jim zagotavlja dom z gerontodomačicami, fizioterapijo in drugimi storitvami. Cilj 

klubov za starejše osebe je varovanje in krepitev njihovega zdravja in zmožnosti, zadovoljstvo, 

samostojno življenje v njihovi krajevni skupnosti, medsebojno prenašanje znanja in izkušenj 

ter aktivna družbena vloga v obliki prostovoljstva. Delovni čas klubov je od 10. do 19,30. ure. 

Prostovoljci izvajajo v klubih redne kulturne, izobraževalne, rekreativne, družabne, zabavne, 

zdravstvene in socialne dejavnosti. V njih poteka svetovanje in organiziranje projektov. V štirih 

klubih se izvaja delitev hrane ljudske kuhinje Grada Rijeka. Klubi za starejše osebe so odprti 

za sodelovanje z lokalno in regionalno skupnostjo. Njihov poseben doprinos je povezovanje 

izveninstitucionalne in institucionalne oskrbe starih ljudi. Dom za starije osebe Kantrida na 

Reki ima na svojem področju tudi uvedeno pomoč na daljavo z IKT tehnologijo v samem domu 

pa uvaja sodobni sistem gospodinjskih skupin ter vodenje kakovosti po sistemu E-qualin. 

  Obalni dom upokojencev Koper sledi procesom deinstitucionalizacije, začeli so z 

vzpostavljanjem gospodinjskih skupin v katerih je poudarek na premiku nege in oskrbe iz 

medicinskega v socialni model in kjer je v ospredju posameznik, njegove želje, interesi in 

potrebe. Vzpostavili so Dnevni center za osebe obolele z demenco v katerem se zagotavlja 

dnevna oskrba za 10 – 15 uporabnikov. Dnevni center je odprt vsak dan od 6.30 do 17.00 ure. 

V Dnevnem centru potekajo aktivnosti za vzdrževanje fizičnih in intelektualnih sposobnosti, 

hkrati pa z vključitvijo starostnika v Dnevni center razbremenimo svojce, ki oskrbujejo 

ostarelega svojca. V ODU Koper izvajamo tudi pomoč na domu, varovanje na daljavo, razvoz 

kosil ter program Vitica – program storitve spremljanje in izvedbe drobnih opravil za osebe, ki 

še bivajo v domačem okolju. 

  Inštitut Antona Trstenjaka razvija in na terenu uvaja sodobne programe za 

razbremenilno pomoč družinskim in drugim neformalnim oskrbovalcem, zlasti z njihovim 

usposabljanjem in organiziranjem skupin na principu samopomoči, razvija krajevne mreže za 
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kakovostno staranje in solidarno sožitje generacij ter usposablja organizatorje krajevnih mrež 

za te in podobne programe pri reševanju perečih nalog ob staranju prebivalstva.   

V projektu bo potekala izmenjanja teh in drugih izkušenj in metod dela med partnerji 

projekta. 

 

Potek izvedbe 

Predvidenih je 6 čezmejnih srečanj med Domom za starije osobe Kantrida iz Reke in 

Obalnim domom upokojencev Koper ter 6 srečanj med klubi starejše osebe iz Reke in Občino 

Hrpelje-Kozina – vsakokrat po 3 srečanja v Sloveniji in po 3 na Hrvaškem. 

Med Inštitutom Antona Trstenjaka, Občino Hrpelje-Kozina in Domom za starije osobe 

Kantrida pa bo potekala izmenjava izkušenj ob primerih dobre prakse prostovoljstva, dela z 

družinskimi oskrbovalci in organiziranji mreže medgeneracijskih programov za kakovostno 

staranje. 

 

Kraj in čas izvedbe 

 Izmenjava dobre prakse in medsebojna srečanja Doma za starije osobe Kantrida in 

Obalnega doma upokojencev Koper: december 2017, februar in april 2018, trikrat v 

Kopru in trikrat na Reki;  

 Izmenjava dobre prakse in medsebojna srečanja Klubov za starejše osebe iz Reke in 

uporabniki dnevnega centra Občine Hrpelje-Kozina: december 2017, februar in april 

2018, trikrat v Kozini in trikrat na Reki; 

 Izmenjava izkušenj Inštituta Antona Trstenjaka z Domom za starije osobe Kantrida in 

Občino Hrpelje-Kozina: skozi ves projekt ob izobraževanju organizatorjev mreže, 

prostovoljcev in družinskih oskrbovalcev. 

 

Izvajalci 

Dom za starije osobe Kantrida, Obalni dom upokojencev Koper, Občina Hrpelje-Kozina 

in Inštitut Antona Trstenjaka. 

 

Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

 Izvedba načrtovanih srečanj, zapisniki srečanj, zadovoljstvo udeležencev ter prenos 

spoznanj iz izkušenj partnerjev v svoje okolje. 
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Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

 Izmenjava dobre prakse se bo nadaljevala po vzpostavljenem sodelovanju med partnerji 

v projektu, zanj bo skrbel čezmejni svet, ki bo vzpostavljen. 

 

4.9 Vzpostavitev Projektnega sveta (aktivnost M.1) 

 

Opis programa 

 Projektni svet je organ projekta STAR, ki skrbi, da bodo doseženi njegov namen in cilji. 

Sestavljajo ga predstavniki vseh partnerjev. Skrbi za upravljanje in kontrolo vsebinske, časovne 

in finančne plati projekta ter preverjanje pričakovanih rezultatov; koordinacijo postopkov in 

procedur; stike in usklajevanje z zunanjimi sodelavci; upravljanje komunikacije med partnerji, 

zunanjimi sodelavci in ostalimi; reševanje morebitnih težav; načrtovanje strategije za trajnostno 

sodelovanje tudi po zaključku projekta samega. Deluje na sejah. Važnejše zadeve sprejema z 

glasovanjem članov. 

 

Potek izvedbe 

Projektni svet se konstituira na začetku projekta na pobudo vodilnega partnerja, pripravi 

plan zasedanj in Poslovnik delovanja. Redna srečanja na štiri mesece omogočajo stalno 

spremljanje in poročanje o poteku posameznih aktivnosti znotraj delovnih sklopov projekta; 

tako je možno sproti reševati tudi morebitne zamude. Skupno je predvidenih 6 srečanj. 

Zapisniki vseh srečanj so dvojezični. 

Vsak partner bo Projektnemu svetu priložil podatke o napredku, ki bodo temeljili na 

skupni metodologiji spremljanja v smeri efektivnosti in učinkovitega izvajanja: ali se aktivnosti 

izvajajo po predvideni časovnici in ali projekt dosega predvidene cilje, glede na predvideno 

porabo sredstev. Po potrebi bodo predlagane spremembe in korekturni ukrepi. 

V zaključni fazi izvajanja projekta bo projektni svet postavil smernice in poskrbel za 

oblikovanje strateškega načrt za nadaljevanje sodelovanja tudi po zaključku projektnih 

aktivnosti. 

 

Kraj in čas izvedbe ter izvajalci 

Vsi partnerji projekta STAR pod vodstvom vodilnega partnerja, od 1.10.2016 do 

30.9.2018. 
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Evalvacija in kazalniki uspešnosti 

 Redna zasedanja, dvojezični zapisniki sej, učinkovito spremljanje projekta. 

 

Nadaljevanje in možnosti nadgradnje po končanem projektu STAR 

Čezmejno sodelovanje, ki ga vzpostavlja projekt STAR, se po njegovem zaključku 

nadaljuje. Smiselno je, da bo v ta namen vzpostavljen čezmejni strokovni organ. Deloval naj bi 

kot regijski povezovalec in pobudnik razvoja sodobne deinstitucionalizirane dolgotrajne 

oskrbe, programov za kakovostno staranje, za krepitev medgeneracijske solidarnosti v času 

demografske krize staranja prebivalstva ter za čezmejno izmenjavo dobrih praks na tem 

področju. 

 

 

5 Načrt ureditve prostorov za podporo deinstitucionalizaciji 

 

 Prostorsko in arhitekturno urejanje, ki ustreza zmožnostim in potrebam starih ljudi, je 

nepogrešljiva podpora sodobni deinstitucionalizirani dolgotrajni oskrbi v kraju. Nič ne vpliva 

na življenje in sožitje ljudi bolj kakor prostor, v katerem živijo in se gibljejo. Na človekovo 

počutje, doživljanje in vzdušje v sožitju ima močan vpliv to, kako lepo je njegovo stanovanje 

in urejenost krajevnega okolja. Uspešnost oskrbe je zelo odvisna od tega, kako funkcionalno so 

urejeni bivalni in drugi prostori doma za stare ljudi. 

Prostorsko in arhitekturno urejanje za kakovostno staranje obsega tri glavne vidike: 

1. urejanje ustanov za dolgotrajno oskrbo po sodobnih konceptih gospodinjskih skupin ter 

domov četrte in pete generacije ter krajevnih medgeneracijskih središč, 

2. urbanistično urejanje kraja po smernicah svetovnega programa starosti prijaznih mest 

in občin, 

3. prilagajanje stanovanj in hiš občanov za samostojno življenje v starosti. 

 

V projektu STAR je neposredno zajet zlasti prvi vidik. V Domu za starije osobe Kantrida 

bo vzpostavljena nova bivalna enota po konceptu gospodinjske skupine, v Občini Hrpelje-

Kozina krajevno medgeneracijsko središče za dnevno oskrbo in programe kakovostnega 

staranja v skupnosti. 

Drugi in tretji vidik sta zajeta posredno preko informiranja in ozaveščanja skupnosti, v 

nadaljevanju projekta pa je možna vključitev teh skupnosti v svetovno mrežo starosti prijaznih 
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mest in občin ter vzpostavitev svetovanja, kako naj občani prilagajajo svoja stanovanja za 

samostojno življenje v starosti. 

V tem načrtu bomo kratko opisali te dejavnosti. 

 

5.1 Urejanje ustanov za dolgotrajno oskrbo 

 

Domovi za stare, kakršni so bili uveljavljeni v drugi polovici 20. stoletja, so bili zgrajeni 

po industrijskih principih in temu ustrezna je bila tudi organizacija življenja in oskrbe v njih. 

Enako kakor pri tovarnah in stanovanjskih blokih iz tega časa je gradnjo vodila tržna 

funkcionalnost, človeško počutje in lepota prostora sta bili zanemarjeni. Potek življenja ter 

razmere za sožitje in sodelovanje so v takih prostorih povsem drugačne od razmer v bivalnem 

ali delovnem okolju, kakršnega so ljudje oblikovali skozi stoletja v svojih domovih, delovnih 

prostorih in naseljih. Zato se je proti koncu prejšnjega stoletja po različnih evropskih državah 

uveljavila usmeritev v gradnjo domov, ki so po arhitekturi in konceptu dela bolj po meri 

človeka: stanovalcev v oskrbi, njihovih poklicnih oskrbovalcev, svojcev, prostovoljcev in kraja. 

V Nemčiji, ki je med vodilnimi v kakovostnem razvoju bivalnih prostorov za staranje in 

dolgotrajno oskrbo, se je za to uveljavil tudi izraz normalizacija – prostor, ritem življenja in 

storitve ter delovne razmere in sožitje hočejo približati normalnemu življenju in sožitju v 

urejeni družini in soseski. Do danes je na tem področju že četrt stoletja dobrih izkušenj in 

spoznanj. Urejanje domov za stare ljudi po načelih normalizacije je nezamenljiva sestavina 

notranje deinstitucionalizacije ustanov za dolgotrajno oskrbo. 

Načela sodobne gradnje in urejanja domov za stare ljudi in drugih oskrbovalnih ustanov 

so naslednja. 

 Dom za stare ljudi naj bo ljudem na voljo v domačem kraju, enako kakor vrtec, trgovina 

in pošta. 

 Umeščen naj bo v središču kraja, da stanovalci vidijo skozi okno otroke, ki gredo v šolo, 

in odrasle, ki pridejo v trgovino, ter da jih domači in drugi krajani lahko mimogrede 

obiščejo. 

 Stanovalec naj ima enoposteljno sobo s sanitarijami, ki edina zagotavlja njegovo osebno 

intimnost in osebni življenjski ritem v ustanovi. Opremi jo s svojo lastno opremo od 

doma. Večposteljne sobe povzročajo oskrbovalcem veliko nehotenega institucijskega 

nasilja, ko ljudje trpijo drug ob drugem zaradi povsem nasprotnih navad glede spanja, 

gledanja televizije, odpiranja oken ipd. Enoposteljna soba danes za starega človeka ni 
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nadstandard z višjo ceno, ampak osnovna pravica do osebne intimnosti in del osnovnega 

bivalnega standarda v starostni onemoglosti. 

 Kakih deset sob je povezanih v gospodinjsko skupino. Njeno središče je velika bivalna 

kuhinja z razgibanim dnevnim prostorom. To je skupinski prostor za kuhanje in uživanje 

obrokov, druženje, skupne dejavnosti s prostovoljci in svojci. Življenje, oskrbo in 

osnovno nego v gospodinjski skupini vodi stalna (prezenčna) oseba – hišna gospodinja. 

Skupni prostor ima enkraten prepoznavni videz, ker ga po svoje opremijo prezenčne 

hišne gospodinje, stanovalci, svojci in prostovoljci, ki so doma v tej gospodinjski 

skupini. 

 Oskrba je individualizirano usmerjena na osebo, odgovarja na njeno osebno zgodovino 

in usmeritve, okus, navade, zlasti glede vstajanja in počitka, ipd. – vse to je za človeško 

kakovost oskrbe in nege v onemoglosti enako pomembno, kakor bolezenske diagnoze 

za pravilno zdravljenje. 

 Izhodišče oskrbe so ohranjene človekove zmožnosti in njihova krepitev. Pri demenci je 

na primer ponavadi ohranjen vonj, zato uporabljajo aromoterapijo z vonjavami, ki so 

bile temu človeku v življenju všeč, pri spremljanju umirajočih poteka komunikacija 

predvsem z dotikom. Negovalne storitve pri tem niso zapostavljene, ampak 

individualizirane glede na potrebe posameznika; ne nudijo jih osrbovancem brezosebno 

po diagnostični ali tržni uravnilovki, kakor je to v institucionaliziranih ustanovah, kjer 

se življenje odvija po meri ustanove in ne po meri stanovalcev in oskrbovalcev. 

 Pogoj za osebni odnos pri negi in oskrbi je stalnost osnovnega oskrbovalnega osebja v 

skupini (prezenčnost), medtem ko specializirane zdravstvene in druge storitve pri 

posameznih stanovalcev in v celotni skupini opravljajo strokovnjaki, ki pridejo v 

skupino od zunaj, enako kakor je to pri domači oskrbi. 

 Vsako enoto vodi samostojen delovni tim. V celostni ustanovi so timi povezani z nalogo 

skupnega razvoja in kakovosti. Več majhnih krajevnih domov je povezanih v enovit 

sistem (grozd domov) zaradi razvojnih razlogov (izmenjava dobrih izkušenj) in zaradi 

finančne vzdržanosti (skupna nabava, uprava ...). 

 Krajevni dom je tesno povezan z delovanjem kraja. Sistematično skrbi za dobro 

sodelovanje s svojci in prostovoljci. V kraju opravlja druge dejavnostmi dolgotrajne 

oskrbe: oskrbo in servisne storitve na domu, dnevno, nočno in začasno oskrbo, 

oskrbovana stanovanja, mini krajevni hospic v domu ipd. Je središče za informiranje 

krajanov o zdravem staranju, oskrbi in solidarni povezanosti med generacijami. 
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Povezavo ustvarja tudi kaka arhitekturna stična točka, npr. skupna kavarnica ali 

cvetličarna v avli doma. Na življenjske starih ljudi v domu in na vzgojo otrok zelo 

ugodna vpliva tesna prostorska in vsebinska povezava med krajevnim domom in 

vrtcem. 

Arhitekturno ureditev doma po sistemu gospodinjskih skupin z enoposteljnimi sobami 

in veliko lepo bivalno kuhinjo imenujejo tudi dom četrte generacije, dom pete generacije pa 

tedaj, ko se razvija v čim tesnejšo povezanost s krajevno skupnostjo ob čim večji samostojnosti 

starega človeka, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo (npr. sistem oskrbovanih apartmajev). 

Sodobni dom ima torej tri sfere. Prva je povsem zasebna – to je stanovalčeva soba. 

Druga je skupinska socialna – to je velika in lepa dnevna bivalna kuhinja. Tretja je javna – to 

je skupna knjižnica, kavarna v preddverju, frizer, pediker, fitnes za dom in kraj, vrt – po 

možnosti skupni z vrtcem in krajevnim parkom ipd. Vse tri sfere so za kakovostno življenje v 

ustanovi enako pomembne, nepogrešljive. Brez intimnega prostora je človek razosebljen, brez 

skupinskega dnevnega prostora ni osebnih odnosov, ne teče prenos osebnih izkušenj in 

doživljanja med ljudmi, človek se utaplja v osamljenost. Brez odprtega prostora za vse 

gospodinjske skupine, vse zaposlene in vse stanovalce in krajane je dom za stare ljudi izolirana 

institucija, ki se je tudi pri najboljši volji vodstva in osebja nenehno zastruplja od znotraj z 

značilno institucijsko patologijo in povzroča znane domske poškodbe tako stanovalcem kakor 

vsem zaposlenim, krajevno okolje pa je prikrajšano za največjo zalogo strokovnega znanja in 

izkušenj o oskrbovanju in sožitju močnih in nemočnih ljudi. 

Sodoben krajevni dom je praviloma majhen (50 do 80 stanovalcev), ima kakih pet 

gospodinjskih skupin. S številnimi programi za okolico je središče za celovito dolgotrajno 

oskrbo v kraju, več majhnih krajevnih enot je povezano v grozd s skupno upravo in razvojem.  

 

5.2 Urbanistično urejanje po smernicah starosti prijaznega kraja 

 

Svetovna zdravstvena organizacija je v prvem desetletju tega stoletja zastavila cilj iskati 

uspešen odgovor za prihajajoči val staranja prebivalstva. S pomočjo gerontološke stroke  in 

raziskav po vsem svetu o tem, kaj je starosti prijazno in kaj neprijazno, je oblikovala svetovni 

program starosti prijaznih mest in občin s konkretnimi priporočili za prostorski, 

komunikacijski, storitveni in ostali družbeni razvoj mestnega okolja in skupnosti ter posebej za 

podeželsko okolje in skupnosti. 

Urejanje javnih in zasebnih stavb ter zunajstavbnih površin po meri starejših ljudi je 

prva od osmih področij razvoja starosti prijazne občine ali mesta. Ta urejenost ima velik 
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neposreden vpliv na zdravo, varno in dostojanstveno staranje, na gibljivost in samostojnost 

starih, bolnih in invalidnih ljudi. Poleg tega pa je prostorska ureditev v smeri starosti prijaznega 

okolja prijazna tudi družinam, otrokom in sploh vsemu prebivalstvu. 

Občine in mesta, ki se odločijo za razvoj v smeri starosti prijazne skupnosti, sprejmejo 

na najvišji politični in strokovni ravni 5-letni program razvoja starosti prijaznega mesta ali 

starosti prijazne občine, ki ga je oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija ter se vključijo 

v svetovno in nacionalno mrežo starosti prijaznih mest in občin. Svetovne izkušnje kažejo, da 

se na ta način z malo stroškov dosežejo velike spremembe v kraju, zlasti pa se lahko 

mobilizirajo in povežejo vse politične, strokovne in civilne sile v skupnosti v skupno 

prizadevanje za kakovostno staranje, ki je enaka potreba vseh, ne glede na spol, politično in 

nazorsko prepričanje ali izobrazbo. V Sloveniji povezuje in koordinira to mrežo Inštitut Antona 

Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 

 Projekt STAR vsebuje v svojih programih za deinstitucionalizirano dolgotrajno oskrbo 

ter za čezmejno povezovanje in izmenjavanje dobrih praks več elementov iz programa starosti 

prijaznih občin in mest. Smiselno je, da vsak od partnerjev v času projekta skupnost informira 

in ozavešča po metodi priporočil tega svetovnega programa za kakovostno staranje in solidarno 

sožitje generacij v stoletju demografske krize. Trajnost uvedenih programov projekta STAR v 

udeleženih občinah, mestih in ustanovah pa se bo okrepila, če se bodo med projektom ali po 

njem vključile v mrežo starosti prijaznih mest in občin. 

 

5.3 Urejanje stanovanj in hiš občanov za življenje v starosti 

 

Prilagajanje stanovanj in hiš krajanov za čim lažje in samostojnejše življenje v starosti 

je zelo v ospredju prizadevanj evropskih držav za kakovostno, humano in finančno vzdržno 

dolgotrajno oskrbo. Že drobne prilagoditve povečajo varnost starega človeka, npr. držala v 

kopalnici in sanitarijah, avtomatska osvetlitev stopnic in hodnikov, večje preureditve kopalnice, 

širina vrat za invalidski voziček, odstranitev pragov v stanovanju, namestitev dvigala in 

podobno pa omogočijo, da človek ostane doma, medtem ko bi sicer moral zaradi  starostne 

onemoglosti, kronične bolezni ali invalidnosti preseliti v oskrbovalno ustanovo. 

Stanovanja in hiše večinoma niso bile zgrajene po merilih za bivanje ljudi, ki potrebujejo 

več ali manj oskrbe pri opravljanju osnovnih vsakdanjih opravil. Večinoma se ljudje tudi ne 

zavedajo možnosti in potrebe, da bi svoje stanovanje prilagodili za bivanje v starosti, ali pa 

menijo, da je taka prilagoditev prevelik finančni strošek. Izkušnje kažejo, da je v več kot 60 % 

primerov dovolj manjša prilagoditev, ki s seboj ne prinaša večjih stroškov. Evropske države se 
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s projekti, nepovratnimi finančnimi spodbudami in ugodnimi krediti zelo prizadevajo, da bi 

ljudje pravočasno prilagodili svoje stanovanje za življenje v starosti.  

 V projektu STAR je del programov usmerjen tudi v prilagajanje stanovanj za starost. Ta 

vidik vsebujeta naslednja dva programa. 

Prostovoljci, ki bodo usposobljeni, bodo v času projekta ustanovili skupine za 

kakovostno staranje, v katerih bodo izvedli 15-tedenski širiteljski program za preprečevanje 

padcev v starosti. V njem se udeleženci ne le podrobno seznanijo z informacijami o prilagajanju 

stanovanja za starost, ampak naredi vsak za svoje stanovanje temeljito analizo nevarnosti in 

možnosti za prilagoditve, kolikor morejo te prilagoditve že sproti izvedejo. Ko se o tem 

pogovarjajo v skupini, večajo svojo motivacijo za prilagajanje in vpogled v stvarne možnosti 

za to. Vsaka njihova dobra izkušnja pri preureditvi svojega stanovanja se širi preko njihovih 

sosedskih, sorodstvenih in prijateljskih mrež naprej v kraju. Širiteljski program preprečevanja 

padcev v starosti je odlična ljudska preventiva, kjer usposobljeni prostovoljci v svojih skupinah 

predelujejo varovalne dejavnike za preprečevanje padcev – eden od štirih je prilagajanje 

stanovanja. 

Spoznanja o potrebi in možnostih urejanja stanovanj in hiš občanov za življenje v 

starosti so pomembna vsebina informiranja in ozaveščanja v projektu STAR. O teh vsebinah 

bi moralo biti dobro poučeno vse oskrbovalno osebje, zlasti socialne oskrbovalke na domu, 

družinski oskrbovalci, patronažne medicinske sestre, socialni delavci in drugi, ki vstopajo v 

domove starejših ljudi, saj na mestu vidijo primernost bivališča za življenje starejšega človeka 

in se lahko pogovorijo o možnih preureditvah. Preko medijev pa je treba te informacije stalno 

širiti v celotni skupnosti. 

V okviru programa Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta in občine 

si prizadevamo, da bi strokovne službe za okolje, prostor in infrasturkture bile dobro poučene 

o potrebah in možnostih ureditve stanovanj za življenje v starosti. Te službe lahko brez dodatnih 

stroškov postanejo najboljša strokovna svetovalnica za gradnjo in preurejanje stanovanj za 

življenje v starosti. To svetovanje se lahko odvija tudi v dnevnem centru za starejše ali v domu 

za stare ljudi. 
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6 Povzetek nalog za podporo deinstitucionalizaciji v projektu STAR 

 

ŠT. NALOGA ROK ODGOVOREN 

 Dejavnosti komuniciranja, informiranja, 

promocije, predstavitev in objav o projektu 

STAR, njegovih ciljih, programih in rezultatih  

1.10.2016 do 

30.9.2018, 

nato trajno 

vsi partnerji, predvsem 

vodilni 

1 Interno izobraževanje oskrbovalnega in drugega 

strokovnega osebja v domovih za stare ljudi 

1.9.2017 do 

30.4.2018 

Dom Kantrida in Obalni 

dom Koper 

2 Izobraževanje družinskih oskrbovalcev 1.9. do 

30.12.2017 

Inštituta Antona 

Trstenjaka, Občina 

Hrpelje-Kozina in Dom 

Kantrida s Primorsko-

goransko županijo  

3 Izobraževanje prostovoljcev 1.9.2017 do 

30.6.2018 

Inštituta Antona 

Trstenjaka, Občina 

Hrpelje-Kozina in Dom 

Kantrida s Primorsko-

goransko županijo 

4 Izobraževanje organizatorjev mrež marca 2017 

do junij 2018 

Inštituta Antona 

Trstenjaka, Občina 

Hrpelje-Kozina in Dom 

Kantrida 

5 Pilotna vzpostavitev Dnevnega centra v občini 

Hrpelje – Kozina s programi 

september 

2017; 

dnevna 

oskrba od 

1.9.2017 do 

30.4.2018 

Občina Hrpelje-Kozina  

 

Obalni dom Koper 

6 Pilotna vzpostavitev varovanja na daljavo s 

pomočjo IKT v Občini Hrpelje-Kozina in 

posodobitev »Halo pomoč« na Reki 

1.9.2017 do 

30.4.2018; 

posodbitev 

»Halo 

pomoč« na 

Reki 

Obalni dom Koper  

 

 

Dom Kantrida 

7 Gospodinjska skupina na Reki 1.9.2017 do 

30.4.2018 

Dom Kantrida 

8 Čezmejna izmenjava izkušenj in metod dela december 

2017 do april 

2018 

Dom Kantrida, 

Obalni dom Koper, 

Občina Hrpelje-Kozina, 

Inštituta Antona 

Trstenjaka 

9 Vzpostavitev Projektnega sveta 1.10.2016 do 

30.9.2018 

vsi partnerji pod 

vodstvom vodilnega 

 Sodobno urejanje prostora v institucijah za 

dolgotrajno oskrbo, urbanistično urejanje po 

načelih starosti prijaznih skupnosti ter 

prilagajanje stanovanj in hiš za življenje v starosti 

v času 

projekta in 

po njem 

vsi partnerji  

 

 

 

 


