
VABILO NA POSVETOVALNO SREČANJE 
Z ŽUPANI IN ŽUPANJAMI



vljudno vas vabimo na posvetovalno srečanje z župani in županjami, ki ga organiziramo v okviru projekta  
AHA.SI – Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji.

Posvetovalno srečanje bo potekalo v sredo, 10. 2. 2016 v prostorih Mestne občine Ljubljana (Mestni trg 1).

V Sloveniji se tako kot v drugih državah EU soočamo z izzivi hitro starajoče se družbe, zato potrebujemo primerne 
ukrepe za reševanje te problematike. Eno izmed ključnih področij je podpora samostojnemu bivanju v domačem 
okolju ter dolgotrajna oskrba, v okviru katere imajo lokalna okolja izjemno pomembno vlogo. 

V okviru projektnega delovnega sklopa o dolgotrajni oskrbi smo na podlagi analize dobrih praks iz posameznih 
lokalnih okolij in številnih srečanj deležniki pripravili ustrezna priporočila glede zagotavljanja oskrbe za starejše 
v Sloveniji, za katere ocenjujemo, da jih je ob ustrezni angažiranosti vseh vključujočih deležnikov možno tudi reali-
zirati. Ugotavljamo, da bi bilo nesmiselno predpisati tog in povsem enak model povsod po Sloveniji, saj obstajajo v 
posameznih okoljih različni pogoji za urejanje področja dolgotrajne oskrbe.

Na srečanju bomo predstavili projekt, posamezne dobre prakse na področju koordinacije skrbi za starejše, anali-
zo vprašalnikov za župane in županje, pripravili pa bomo tudi predloge rešitev oskrbe starejših v lokalnih okoljih. 
Posebno pozornost bomo namenili predstavitvi orodja, s pomočjo katerega bi v posameznih okoljih lahko izvajali 
analizo stanja ter na podlagi analize pripravili ustrezne programe in storitve, ki bi lahko zagotavljale optimalno 
oskrbo starejših.

Zavedamo se, da je pri pripravi posameznih programov v lokalnih okoljih izjemno pomembna tudi ustrezna finanč-
na podpora, zato bomo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
Ministrstvom za zdravje pripravili predstavitev organiziranosti koordinacije v predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi 
in možnosti pilotiranja različnih rešitev v okviru črpanja evropskih sredstev.

V primeru, da se sami ne morete udeležiti srečanja, predlagamo, da se srečanja udeleži eden izmed predstavnikov 
vaše občine, ki aktivno sodeluje na področju priprave programov za starejše.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: janja.drole@ssz-slo.si oziroma na telefonski 
številki 01 520 80 00. Prosimo vas, da na omenjeni elektronski naslov potrdite udeležbo na srečanju, in sicer 
najkasneje do 5. 2. 2016.

V prilogi vam pošiljamo program posvetovalnega srečanja.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami,

 Projektni partnerji projekta AHA.SI za področje dolgotrajne oskrbe

Spoštovani g. župan/-nja
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9.00 – 9.05

9.05 – 9.10

9.10 – 9.20

9.20 – 10.20

10.20 – 10.40

10.40 – 11.05

11.05 – 11.20

11.20 – 11.45

11.45 – 12.15

12.15 – 13.00

Uvodni pozdrav
  Dr. Ivan Žagar, predsednik Skupnosti občin Slovenije

Uvodni pozdrav
  Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

Predstavitev projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji
  Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Predstavitev primerov dobrih praks
 Primeri dobrih praks koordinirane oskrbe v lokalni skupnosti
  Andrej Maffi, Klara Golja, Občina Kanal ob Soči 
  Bojana Mazil Šolinc, Dom ob Savinji Celje 
  Mag. Carmen Rajer, Center za socialno delo Krško  
  Danica Hriberšek, Zavod za patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu

 Starosti prijazna Ljubljana
  Tanja Hodnik, Mestna občina Ljubljana

 Projekt Starejši za starejše 
  Rožca Šonc, Zveza društev upokojencev Slovenije

Predstavitev analize vprašalnikov za župane in županje
  Lea Lebar, mag. družb. inf., Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Predlogi rešitev v lokalnem okolju in predstavitev orodja za izvedbo analize
  Dr. Andreja Črnak Meglič, državna sekretarka v kabinetu Vlade RS

Odmor s kavo 

Predstavitev organiziranosti koordinacije v predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in možnosti 
pilotiranja različnih rešitev v okviru črpanja evropskih sredstev
   Predstavnik/-ca Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in pred-

stavnik/-ca Ministrstva za zdravje

Vprašanja in odgovori, izpolnjevanje vprašalnika za župane in županje
   Projektni partnerji, predstavnik/-ca Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake 

možnosti in predstavnik/-ca Ministrstva za zdravje

Kosilo 

Program posveta 




