
 

Ustvarjamo pozitivne zgodbe, nova delovna mesta in boljšo skupnost! 

Staranje prebivalstva in ustrezna skrb za kakovostno življenje starejših je eden ključnih 

izzivov  na evropski, nacionalni in še posebej na lokalni ravni. Od nas zahteva, 

povezovanje  politik, znanj,  izkušenj in talentov z namenom oblikovati nove storitve in 

proizvode, ki bodo starajoči se družbi zagotavljali kakovostno življenje in primerno 

socialno vključenost. Istočasno demografski izzivi v lokalnih okoljih predstavljajo 

številne priložnosti za nova delovna mesta in zaposlitve.  

V sredo, 2. septembra 2020  

vas vabimo v Hišo vseh generacij v Zgornjo Kungoto, 

 Zg. Kungota 5, 2201 Zg. Kungota 

  na okroglo mizo in kreativno delavnico  

»Za prijaznejšo medgeneracijsko skupnost - 

kako demografske izzive podeželja in mest  

spremeniti v priložnosti« 

kjer bomo v prijetnem podeželskem okolju, skupaj iskali odgovore na vprašanja: 

✓ Kako se v lokalnih okoljih uspešno odzvati na izzive, povezane s skrbjo za starejše?   

✓ Kako s sodelovanjem ustvarjati pogoje za trajnostna delovna mesta, povezana s 

skrbjo za starejše? 

✓ Kako s sodelovanjem kreirati nova delovna mesta in ustvarjati pogoje za 

ohranjanje in oživljanje podeželja in mest? 

✓ Kako lahko novi pristopi  in inovativne rešitve pripomorejo k višji kvaliteti storitev 

pri skrbi za starejše? 

✓ Zakaj lahko učinkovito medsektorsko in medgeneracijsko povezovanje ponudi 

rešitve za izzive trajnostnih demografskih rešitev? 

in kreativno pristopili k  snovanju storitev/produktov, ki  starejšim zagotavljajo 

kakovostno in vključujoče življenje tako na podeželju, kot v mestih. Istočasno pa 

predstavljajo potencial za nova delovna mesta v naši regiji. 

Dogodek bo potekal med 9. 30 in 14. 15 uro skladno s priloženim programom. 



 

Ustvarjamo pozitivne zgodbe, nova delovna mesta in boljšo skupnost! 

Zaradi lažje organizacije ter zagotavljanja varnosti in zdravja vseh udeležencev, 

prosimo za predhodne prijave, ki jih do vključno 31.8.2020 sprejemamo na 

elektronskem obrazcu, ki ga najdete na povezavi: 

https://bit.ly/MedgeneracijskaDelavnicaKungota, in ga posredujete na 

elektronski naslov j.vizjak@fundacija-prizma.si, ali se prijavite na telefonski št.: 

02/33 31 339.  

Dogodek bo potekal skladno z vsemi navodili NIJZ!  

 

Veselimo se srečanja z vami.  

 

Dušanka Lužar Šajt, direktorica Fundacija PRIZMA  

s partnerji in projektni timi 

SocioLab, IN SITU in CERUSI 

 

 

Maribor, avgust 2020   

https://bit.ly/MedgeneracijskaDelavnicaKungota
mailto:j.vizjak@fundacija-prizma.si
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Okvirni program dogodka  

9.30 – 10-00 zbiranje in registracija 

udeležencev 

 

10.00 – 11.30 OKROGLA MIZA: 

Demografski izzivi 

kot priložnost za 

krepitev 

zaposlitvenih 

potencialov podeželja 

in mest   

 

g. Peter Svetina Varuh človekovih pravic RS  

ga. Janja Romih, Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti 

mag. Klavdija Kobal Straus, v.d. 

direktorja Ministrstvo za zdravje, Direktorat 

za dolgotrajno oskrbo  

g. Bernard Memon, direktor, Zavod RS za 

zaposlovanje, Območna služba Maribor 

ga. Barbara Žgajner, direktorica Center za 

pomoč na domu  Maribor  

dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za 

elektrotehniko UL, LTFE e-storitve – nove 

tehnologije za podporo samostojnemu življenju  

ga. Dušanka Lužar Šajt, direktorica 

Fundacija PRIZMA  

Moderatorka okrogle mize: ga. Julija 

Marošek 

11.30 - 12.00 Čas za osvežitev 

& 

Sporočila za javnost 

 

Predstavitev lokalnih produktov in 

ponudnikov iz destinacije Svečina 
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12.00 – 12.45 PRIMERI DOBRIH 

PRAKS 

Gospodinjske / stanovanjske skupnosti na 

podeželju: 

- g. Peter Prezelj, vas Davče na 

Gorenjskem 

- ga. Natalija Švab, Družina Švab, 

Skomarje  

 

Potrebe starejših in izkušnje socialnega 
podjetja Magaria pri zagotavljanju pomoči, 
spremstva, družabništva starejših 

 

- ga. Lidija Polovič, Združenje Magaria, 

so.p  

 

Skrb za starostnike v Pomurju in aktivnostih 
na čezmejnih projektih  

- g. Peter Bezgec, Center za zdravje in 

razvoj Murska Sobota 

Digitalna pismenost starejših žensk na 
podeželju v Sloveniji 

- ga. Tjaša Sobočan, UL LTFE 

Moderatorka: ga. Janja Viher 

 

12.45 – 14.00 KREATIVNA 

DELAVNICA: 

Demografski izzivi so 

priložnost 

Snujemo kreativne 

podporne storitve za 

starejše z možnostmi 

razvoja novih delovnih 

mest. 

 

Aktivno in ustvarjalno sodelovanje vseh 

zainteresiranih udeležencev, ki želijo 

prispevati k oblikovanju in zagotavljanju 

novih storitev & produktov za starejše. 

 

Moderatorka: ga. Nastja Mulej 

 

14.00 – 14.15 Zaključki in slovo  ga. Julija Marošek 

 


