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AHA.SI – trajanje in financiranje

Trajanje: od 1. marca 2013 do 28. februarja 2016

Financiranje: Evropska komisija, Generalni direktorat za 
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (DG EMPL)

Sofinanciranje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvo za zdravje RS (MZ)
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Namen projekta

1. medsebojno povezati deležnike na področju aktivnega in zdravega 
staranja v Sloveniji;

2. povečati zavedanje splošne in različnih drugih javnosti o pomenu 
demografskih sprememb ter potrebi po pripravi  in sprejemu 
ukrepov;

3. pripraviti PODLAGE za oblikovanje predlogov ukrepov,  njihovega 
časovnega okvira in nosilcev izvajanja ter kazalnikov za strategijo 
staranja za Slovenijo;

4. prispevati k zmanjševanju nepravičnih neenakosti med starejšimi.
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Vsebinska področja in metode

Projekt se osredotoča na tri vsebinska področja:

1. Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje (vodi 

IER );

2. Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost (vodi 

Emonicum);

3. Dolgotrajna oskrba – povezovanje storitev sociale in zdravja 

na lokalni ravni (vodi SSZS ).
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Podaljšano zaposlovanje in odloženo 

upokojevanje

Inštitut za ekonomska raziskovanja
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Namen in cilji – Delovni paket 3

Namen
• Izdelava analiz, vključno s finančnimi ocenami, in priprava priporočil za učinkovite 

ukrepe in modele v novi strategiji z namenom:

 Izboljšati razmere starejših oseb na trgu dela z zvišanjem stopenj zaposlenosti. 

 Dvigniti starost ob odhodu iz trga dela z ustrezno pokojninsko reformo.

Cilj
• Osnovni cilj je v identifikaciji primernih politik in ukrepov, ki bodo izboljšale vzdržno 

zaposljivost starejših in podpirale odlaganje odločitev o upokojitvi v korist aktivne 

udeležbe na trgu dela.

• Spremljajoči cilj predstavlja določitev odgovornosti ključnih deležnikov pri načrtovanju in 

izvedbi politik/ukrepov/reform,  identifikacija pomembnih povezav med posameznimi 

deležniki z namenom doseganja ustreznih sinergij in določitev kazalnikov za potrebe 

vrednotenja napredka pri doseganju postavljenih ciljev.
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Trg dela - vstopanje in izstopanje 
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Stopnja delovne aktivnosti 

med prebivalci v starosti 55–

64 let, EU-27, 2012

Stopnja delovne aktivnosti: odstotni 

delež delovno aktivnega prebivalstva v 

delovno sposobnem prebivalstvu (vse 

osebe, stare 15 let in več).
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Ključni izziv(i): trg dela

Ključni izziv: Kako zvišati stopnjo delovne aktivnosti starejših oseb 

ob konsenzu vseh starostnih skupin (medgeneracijski konsenz)?

To zahteva: 

• Dvig razumevanja, predvsem med delodajalci (zasebni, javni 

sektor), o vlogi (koristi) starejših: izkušnje, socialna mreža, 

pripadnost podjetju, zanesljivost, ...

• Oblikovanje ustreznih ukrepov: država, delodajalci. 
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Dolgoročna nevzdržnost pokojninskega sistema – (ZPIZ2)
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Ključni izziv(i): pokojninski sistem

• Informiranje javnosti o značilnostih obstoječega pokojninskega sistema.

• V dogovoru z deležniki poiskati minimalen, vendar še sprejemljiv konsenz za 

nekatera ključna vprašanja odloženega upokojevanja:

• Parametrična reforma ali reforma samega sistema (točkovni, NDC, 

naložbeni).

• Ukrepi za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti sistema (1. steber in/ali 

2./3. steber).

• Primerna višina pokojnine.

• Solidarnost. 

• Spodbude na strani delodajalcev in na strani delojemalcev za ohranitev 

zaposlenih starejših. 
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Predupokojitvene priprave 
za zdravo in aktivno starost 

Nacionalni inštitut za javno zdravje
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Predupokojitvene aktivnosti - definicija

Priprave na aktivno in zdravo starost stremijo k podaljševanju 
pričakovanih let zdravega življenja. 

Pridobivanje znanja za tretjo kariero, informacije iz različnih virov; 
podpora v ključnih trenutkih.

Delodajalci lahko svoje zaposlene spodbujajo k načrtovanju 
zaključevanja redne in polne zaposlitve in posledično manj 
stresnemu obdobju po tem.
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Primeri držav

Avstrija
- predupokojitvene aktivnosti definirane v okviru Strategije vseživljenjskega učenja, 
nesistematično izvajanje; potekajo posamezni programi

Nemčija
- predupokojtvene aktivnosti niso sistemsko urejene; posamezni programi

Velika Britanija
- področje ni sistemsko urejeno, potekajo pa številne aktivnosti z bogatim naborom 
vsebin;

Belgija
- ni sistemsko urejeno, programe izvajajo različne ustanove;

Francija
- 87. člen zakona o financiranju socialne varnosti (2009): podjetja podpišejo dogovor oz. 
izdelajo akcijski načrt za promocijo zdravja starejših delavcev, sicer denarna kazen.
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Slovenija

Predupokojitvene aktivnosti niso sistemsko urejene, obstajajo posamezne
aktivnosti, npr.:
- Univerza za tretje življenjsko obdobje;
- Ministrstvo za obrambo RS;
- Inštitut Antona Trstenjaka;
- Ministrstvo za javno upravo in Emonicum;
- Zavod Uršulinka.

plačljivost
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Majhna razpoložljivost informacij

Podatki o obstoju, vsebinah in razširjenosti predupokojitvenih programov pri nas 
in v tujini so omejeni, enako ni podatkov o vrednotenju;
še bolj so omejene so informacije o ekonomski učinkovitosti teh programov 
oziroma njihovih elementov. 
Prav tako ni ekonomskih ocen spremembe kvalitete življenja, vplivov na 
blagostanje ali na zdravstveno stanje upokojenega posameznika, še manj na 
različne SE skupine delavcev.

Možni razlogi: 
(1) upokojevanje predstavlja relativno nov socialni problem; 
(2) družba je predvsem delovno orientirana in premalo časa posveča 

načrtovanju obdobij potencialnega brezdelja in upokojevanja;
(3) sodobna vrednota je mladost, starost je pogosto stigmatizirana.
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Anketa AHA.SI-2; NIJZ in IER, 2014, preliminarni podatki

Prosimo vas za navedbo svojih stališč glede odgovornosti za starejše delavce na 
delovnem mestu in pripravo na upokojevanje(n = 71)



Ali imate za vašo organizacijo izdelane napovedi o tem, 
koliko zaposlenih se bo upokojilo ali zapustilo organizacijo v naslednjih treh letih (n = 59)?

Ali za svoje zaposlene pred upokojitvijo organizirate katero izmed naštetih dejavnosti (n = 59)?

Vir: Anketa AHA.SI-2; NIJZ in IER, 2014, preliminarni podatki
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Ključni izzivi za predupokojitvene aktivnosti v Sloveniji

1. ni zakonske podlage za izvajanje predupokojitvenih aktivnosti;

2. kadrovske službe delodajalcev niso izkoriščene pri načrtovanju in izvajanju 
tovrstnih aktivnosti; enako velja za Zavod za zaposlovanje ter Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa tudi sindikate in nevladne 
organizacije;

3. dostopnost in dosegljivost teh aktivnosti nista enaki za vse socialno 
ekonomske sloje delavcev in različna geografska območja; 

4. ni definiranih prednostnih tem za vključevanje v predupokojitvene aktivnosti; 
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Preventiva padcev 

med starejšimi

Inštitut Emonicum, ZDUS
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Dolgoživost in padci v Sloveniji

Daljša in bolj zdrava starost, vitalni starostniki
Cilj: Čim daljše aktivno in zdravo življenje v domačih okoljih
Ogrožajo ga padci v domačem okolju in zunaj
Posebej izpostavljeni:  80+↑z geriatričnimi sindromi

Potrebe:
Priprava na starost in padci
Starejšim prijazna preventiva in rešitve
Strokovna in družbena pozornost
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Usmeritve drugih držav

Nemčija: Strokovna priporočila ločeno za domača okolja in domove 

starejših občanov

Švica: Nacionalna priporočila – tveganja, preventiva, evaluacija, ukrepi

Finska: Preverili učinkovitost ukrepov

Norveška: Izpostavili pripravljenost samih starejših

EIP: Razvoj integrirane in individualne preventive

ProFound: EU mreža – 12 držav članic in 10 pridruženih držav
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Dobre prakse v Sloveniji

Inštitut Antona Trstenjaka od 2010 dalje: izobraževanje širiteljev, tečaji po vsej 

Sloveniji, dva priročnika

Inštitut Emonicum in Ministrstvo za zdravje: 2012-2013,

Pilotni projekt v DSO Tabor-Ljubljana in DOSOR-Radenci

Razgibavanja v domovih starejših občanov

Vse aktivnosti za krepitev moči, okretnosti in ravnotežja
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Napovedi, izzivi, prioritete - 1

V letu 2055 bo v Sloveniji 30.1% prebivalcev starih več kot 65 let

Od tega bo 38.8% starejših od 80 let

Geriatrični sindromi↑

- Padci

- Demenca

- Inkontinenca

- Polimorbidnost, polifarmacija

Prioritete: Priporočila WHO in usmeritve EC
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Napovedi, izzivi, prioritete - 2

Zavest o tveganjih in posledicah padcev ↑

Programi vzdrževanja moči, okretnosti in ravnotežja ↑

Varnost bivališč ↑

Tveganja na javnih površinah in prostorih ↓

Pozornost do skupin z največjim tveganjem ↑

Potenciali lokalnih okolij ↑

Več preventivne prakse in neposrednih stikov s starejšimi
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Podpora samostojnemu bivanju v 
domačem okolju in dolgotrajna oskrba 

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Inštitut za socialno varstvo, ZDUS
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Potreba po dolgotrajni oskrbi

• Demografske spremembe bodo povečale povpraševanje po 
storitvah dolgotrajne oskrbe v vseh družbah.

• Krčenje družinskih struktur in porast vključevanja žensk na trg 
delovne sile – pomanjkanje neformalnih oskrbovalcev.

• Vedno večje bogastvo družb, potreba po večji kakovosti in bolj 
odzivnih ter k uporabniku usmerjenim sistemom socialne 
zaščite. 

• Tehnološke rešitve povečujejo možnost izvajanja dolgotrajne 
oskrbe na domu.

(Vir: Colombo in drugi 2011)
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Splošna rešitev problema

Neodvisno življenje s podporo - čim bolj aktivni in neodvisni 
starejši, ki živijo samostojno in jim je pomoč dostopna enostavno, 
hitro, povsod in v obsegu, ki je nujno potreben.

Oblike storitev 
dolgotrajne oskrbe
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Primeri dobrih praks – primer integrirane oskrbe

Slovenija – projekt NET AGE – PRIMER INTEGRIRANE OSKRBE
V projektu sodelujeta občina Kanal ob Soči in ZDUS.
Cilj projekta :
• izboljšati koordinacijo med javnim in zasebnim sektorjem
• sodelovanje in povezovanje, ki bi spodbujalo inovativen pristope 

na področju socialne-zdravstvene oskrbe starejših
• vzdrževanje ravnovesja med ceno in kvaliteto za vse upravičence
• Projekt podpira odprto metodo koordinacije – socialno 

zdravstvene politike.
• Povečanje kapacitet, kompetenc in znanj; 
• Dvig stopnje zavedanja in informiranosti
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Ključni izzivi

• Povezati izvajalce in storitve dolgotrajne oskrbe v enovit 
sistem, ki bo zagotavljal večjo kakovost in preglednost.

• Zagotoviti enake možnosti dostopa do pomoči vsem, ki pomoč 
potrebujejo in zagotoviti enakopravne pogoje uveljavljanja 
pravic.

• Povečati aktivno vlogo uporabnika pri načrtovanju in 
zagotavljanju storitev dolgotrajne oskrbe.

• V sistem v večji meri vključiti neformalno oskrbo in podporo 
neformalnim oskrbovalcem.

• Zagotoviti ustrezen in učinkovit sistem dolgotrajne oskrbe, ki 
bo hkrati tudi finančno vzdržen.
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Priporočila

- Priprava rešitev na sistemski ravni (enovit in integriran sistem; 
opredelitev področja dolgotrajne oskrbe, del nalog naj prevzame 
lokalna raven, določiti vlogo koordinatorja)

- Vloga uporabnika (izhajati iz njegovih potreb, aktivno vključen, 
možnost izbire izvajalca dolgotrajne oskrbe …)

- Reorganizacija vloge institucij, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo
- Vključevanje neformalnih oskrbovalcev in nevladnih organizacij 

(umestitev v sistem, ustrezna podpora in pomoč neformalnim 
oskrbovalcem, zagotovitev ustreznih delovnih pogojev 
neformalnim oskrbovalcem, večja vloga nevladnih organizacij …)
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Vprašalnik o odnosu deležnikov
do tematik strategije 

aktivnega in zdravega staranja

Fakulteta za družbene vede in Nacionalni inštitut za javno zdravje

v sodelovanju s partnerji v projektu



Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji 
(AHA.SI anketa z deležniki), preliminarni rezultati

Anketo pripravili: NIJZ in AHA.Si partnerji
Anketa aktivna: 30. 5.  - 30. 9. 2014

K sodelovanju v anketi so bili povabljeni predstavniki 
organizacij, katerih delovanje je povezano s 
starejšimi (vzorec = 543 vprašanih).

Odgovorilo je 195 vprašanih, od tega je bilo (N =) 190
anket uporabnih; stopnja odgovora je 35 %.

Značilnosti delovanja deležnikov:
- 176 formalno, 11 neformalno;
- 175 javno, 13 zasebno;
- 3 opredeljeni kot profitni, 197 kot neprofitni.

Slabost ankete: majhna vključenost gospodarstva in 
privatnega sektorja nasploh, relativno nizka 
stopnja odgovora nevladnih organizacij in 
združenj

Število 

odgovorov

Občina 40

CSD 41

Dom upokojencev 31

Državni organi 30

Univerza/Inštitut 14

Društvo/združenje 14

Oskrba na domu 7

Bolnišnica 4

drugo 5

Skupaj 186

Brez odgovora 4

SKUPAJ 190
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Strategija aktivnega in zdravega staranja za RS, stališča deležnikov

1 2 3 4 5

d. Strategija bi morala biti usmerjena predvsem v starejše.

c. Priprava Strategije je prioriteta za slovensko družbo.

e. Pri oblikovanju strateških usmeritev je potrebno upoštevati
stališča in predloge starejših.

a. Naša družba se hitro stara.

b. Slovenija potrebuje Strategijo aktivnega in zdravega staranja
(»Strategija«).

g. V pripravo Strategije naj se vključijo tudi aktivna populacija in
mladi.

f. Strategija mora upoštevati posledice ukrepov na vse
generacije.

h. Dobro medgeneracijsko sodelovanje vsem izboljšuje
kakovost življenja.

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014
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Podaljšano zaposlovanje, odloženo upokojevanje, stališča deležnikov

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014

1 2 3 4 5

h. Dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema je
mogoče zagotoviti z ustreznim zniževanjem pokojnin.

g. Dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema je
mogoče zagotoviti z ustreznim dvigovanjem…

c. Delodajalci cenijo izkušnje starejših bolj kot njihove
omejitve pri opravljanju dela.

b. Podaljševanje delovne dobe je ena izmed rešitev
problemov dolgožive družbe.

f. Dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema je
mogoče zagotoviti z ustreznim podaljševanjem…

d. Starejši delavec si lahko želi podaljšati delo po
izpolnitvi pogojev za upokojitev.

e. Ustrezni pogoji dela omogočajo kasnejše
upokojevanje.

a. Delna upokojitev ob hkratnem delu za krajši delovni
čas je primeren način prenašanja izkušenj na mlajše.

i. Slovenija potrebuje programe za pripravo na življenje
po upokojitvi za večjo kakovost tretjega življenjskega…
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Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost - 1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Preventiva padcev pri starejših prihrani velika finančna sredstva v
zdravstvenem in socialnem sistemu.

Starejši, ki imajo več kroničnih bolezni, lahko aktivno in zdravo živijo.

Če starejši jemljejo veliko zdravil, je vsako zdravju koristno.

O demenci in inkontinenci pri starejših vemo premalo.

Zdrava prehrana in telesna dejavnost sta nujni za zdravje v starosti.

Starejšim prijazna bivalna in prometna infrastruktura podaljšuje
samostojno življenje.

Slovenija lahko izboljša dostopnost ICT tehnologij in storitev, ki naj
bodo prijazne tudi za starejše.

DP4 - aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014
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Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost - 2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

V naši družbi smo premalo pozorni na različne oblike diskriminacije
starejših.

E-vključenost tudi pri starejših izboljšuje kakovost življenja,
socialno vključenost in omogoča lažji dostop do storitev.

Populacija starejših je v veliki večini računalniško nepismena in e-
izključena.

Internetna pismenost v starosti ni potrebna.

DP4 - drugi nabor

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014
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Ločene zdravstvene in socialne storitve so primerna
rešitev za dolgotrajno oskrbo.

Združene socialne in zdravstvene storitve so primerna
rešitev za dolgotrajno oskrbo.

Star človek naj ob ustrezni oskrbi ostane čim dalj v
domačem okolju.

V naši družbi bi morali učinkovito podpreti neformalne
oskrbovalce starejših (družina, prijatelji ...).

Starejši naj ima na enem mestu dostop do vseh storitev,
ki jih potrebuje.

Za starega človeka bodo najbolje poskrbeli v domu za
starejše.

DP5 - dolgotrajna oskrba

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju 
in dolgotrajna oskrba 
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Poglobljena analiza ankete, FDV

34 trditev, lestvica od 1 (se povsem strinjam) do 5 (sploh se ne strinjam), 8 sklopov:
1. SPL Splošna vprašanja
2. DP3-A Podaljšano zaposlovanje 
3. DP3-B Odloženo upokojevanje
4. DP4-A Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost, vsebine 

predupokojitvenih priprav (NIJZ)
5. DP4-B Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost, padce in 

povezane vsebine (Emonicum)
6. DP4-C Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost, 

opolnomočenje starejših (ZDUS)
7. DP5 Dolgotrajna oskrba – povezovanje storitev sociale in zdravja na 

lokalni ravni
8. ICT ICT, e-vključenost

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, FDV 2015
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Naša družba se hitro stara.

Slovenija potrebuje Strategijo aktivnega in zdravega staranja (»Strategija«).

Priprava Strategije je prioriteta za slovensko družbo.

Strategija bi morala biti usmerjena predvsem v starejše.

Strategija mora upoštevati posledice ukrepov na vse generacije.

Delna upokojitev ob hkratnem delu za krajši delovni čas je primeren način prenašanja izkušenj na…

Podaljševanje delovne dobe je ena izmed rešitev problemov dolgožive družbe.

Delodajalci cenijo izkušnje starejših bolj kot njihove omejitve pri opravljanju dela.

Starejši delavec si lahko želi podaljšati delo po izpolnitvi pogojev za upokojitev.

Ustrezni pogoji dela omogočajo kasnejše upokojevanje.

Dolgoročno vzdržnost pok. sist. je mogoče zagotoviti z ustreznim podaljševanjem upokojitvene starosti.

Dolgoročno vzdržnost pok. sist. je mogoče zagotoviti z ustreznim dvigovanjem prispevkov za pokojnine.

obrnjena* Dolgoročno vzdržnost pok. sist. je mogoče zagotoviti z ustreznim zniževanjem pokojnin.

Slovenija potrebuje programe za pripravo na življenje po upokojitvi za večjo kakovost tretjega…

Zdrava prehrana in telesna dejavnost sta nujni za zdravje v starosti.

Preventiva padcev pri starejših prihrani velika finančna sredstva v zdravstvenem in  socialnem sistemu.

Starejši, ki imajo več kroničnih bolezni, lahko aktivno in zdravo živijo.

Če starejši jemljejo veliko zdravil, je vsako zdravju koristno.

O demenci in inkontinenci pri starejših vemo premalo.

Starejšim prijazna bivalna in prometna infrastruktura podaljšuje samostojno življenje.

obrnjena* Internetna pismenost v starosti ni potrebna.

Pri oblikovanju strateških usmeritev je potrebno upoštevati stališča in predloge starejših.

V pripravo Strategije naj se vključijo tudi aktivna populacija in mladi.

Dobro medgeneracijsko sodelovanje vsem izboljšuje kakovost življenja.

V naši družbi smo premalo pozorni na različne oblike diskriminacije starejših.

obrnjena* Ločene zdravstvene in socialne storitve so primerna rešitev za dolgotrajno oskrbo.

Združene socialne in zdravstvene storitve so primerna rešitev za dolgotrajno oskrbo.

Star človek naj ob ustrezni oskrbi ostane čim dalj v domačem okolju.

V naši družbi bi morali učinkovito podpreti neformalne oskrbovalce starejših (družina, prijatelji ...).

Starejši naj ima na enem mestu dostop do vseh storitev, ki jih potrebuje.

obrnjena* Za starega človeka bodo najbolje poskrbeli v domu za starejše.

E-vključenost tudi pri starejših izboljšuje kakovost življenja, socialno vključenost in omogoča lažji…

Populacija starejših je v veliki večini računalniško nepismena in e-izključena.

Slovenija lahko izboljša dostopnost ICT tehnologij in storitev, ki naj bodo prijazne tudi za starejše.
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Postopek iskanja indeksov

Iskanje indeksov s pomočjo: 

– pearsonovih koeficientov korelacije

– metode glavnih komponent

– faktorske analize

Končni rezultat: 

– 11 indeksov (likertovih lestvic)

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, FDV 2015



The Active and Healthy 

Ageing in Slovenia has 

received funding from 

the European Union.

Postopek razvrščanja v skupine

Anketiranci z veljavnimi vrednostmi 
na indeksih razvrščeni v skupine

indeksi standardizirani

hierarhično razvrščanje
Wardova metoda 
kvadrat evklidijske razdalje

Dobimo 4 skupine

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, FDV 2015



Katere enote sestavljajo skupine

1 2 3 4

N 67 41 22 28

Splošna vprašanja 4,5 4,6 3,6 4,7

Podaljšano zaposlovanje 3,7 3,0 3,3 4,3

Odloženo upokojevanje 3,1 2,3 2,6 3,4

Aktivno in zdravo staranje
(NIJZ)

4,4 4,6 4,1 4,9

Aktivno in zdravo staranje
(Emonicum)

4,2 4,5 3,8 4,9

Indeks 1 Aktivno in zdravo 
staranje (ZDUS)

4,8 4,9 4,1 4,9

Indeks 2 Aktivno in zdravo 
staranje (ZDUS)

4,0 4,5 3,6 4,7

Indeks 1 Dolgotrajna oskrba 4,0 4,2 3,9 4,5

Indeks 2 Dolgotrajna oskrba 3,7 4,3 3,8 4,0

Indeks 3 Dolgotrajna oskrba 3,9 4,6 3,7 4,4

ICT, e-vključenost 3,9 4,4 3,8 4,8

Katere teme so problematične za 
katere skupine

1 2 3 4

Občina 15 8 7 2

CSD 15 10 6 5

Dom upokojencev 10 8 5 5

Državni organi 7 5 4 8

Univerza/Inštitut 7 3 0 3

Društvo/združenje 6 3 0 2

Oskrba na domu 1 4 0 1

Bolnišnica 1 0 0 1

Drugo 4 0 0 0

Formalno 62 37 22 26

Neformalno 5 4 0 2

Profitno 1 1 1 0

Neprofitno 66 37 19 28

Javno 62 38 19 27

Zasebno 5 3 3 1

Ključne ugotovitve

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, FDV 2015
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Prva AHA.SI konferenca –
obljuba dela dolg

NIJZ s partnerji projekta
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Zaključki prve konference

1. Zaključke delavnic prve konference bomo upoštevali pri priprave analize 
stanja in priporočil AHA.SI projekta

2. Vprašanja o strategiji aktivnega in zdravega staranja bomo v predvolilnem
času posredovali vsem strankam, ki so se vključile v predvolilno kampanjo 
in prosili za stališča

3. Vsebinsko enak nabor vprašanj bomo posredovali tudi večjim medijskim 
hišam



The Active and Healthy 

Ageing in Slovenia has 

received funding from 

the European Union.

Odgovori političnih strank, poletje 2014

Priprava strategije staranja je nujna po mnenju skoraj vseh strank.
Polovica strank naklonjena davčnim razbremenitvam v primeru starejšega
delavca.
Polovica strank za za postopen vstop in izstop iz trga delovne sile, nekaj tudi za 
fleksibilno zaposlovanje, večina omeni spodbujanje mentorstva.
Večina strank neposredno izpostavi pomen medgeneracijske solidarnosti.
Skoraj vse stranke izrecno poudarijo sistemsko urejeno celostno dolgotrajno
oskrbo.
Skoraj vse stranke poudarjajo pomen preventive oziroma promocije zdravja.
Polovica strank posebej izpostavlja vseživljenjsko učenje.

Teme vključene v koalicijsko pogodbo vlade.
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DELAVNICE

Pripadnost delavnici označena na priponki
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Namen in cilji delavnic

Namen delavnic

Z deležniki pregledati analizo stanja, zastavljene prioritete in nabor možnih rešitev 

ter predlagati izbor najbolj obetavnih rešitev za tretjo, testno fazo projekta. 

Cilj delavnic

Pridobljeni pogledi in komentarji udeležencev na analizo stanja, predlog prioritet 

in nabor možnih rešitev oziroma ukrepov. 

Nabor primerov dobrih praks za tretjo, testno fazo projekta AHA.SI.



Inštitucije, udeležene na posvetu:
Andragoški center Slovenije, Agencija RS za zdravila, Brez izgovora Slovenija, 
CENTERKONTURA d.o.o., Centri za socialno delo, Center za zdravje in razvoj MS, 
Center RS za poklicno izobraževanje, CUDV Draga, Društvo Senior, Domovi 
starejših občanov, Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, Društvo za 
zdravje srca in ožilja, Državni zbor, Ekonomska fakulteta UL, EuroHealthNet, FDV, 
Fakulteta za socialno delo UL, Fakulteta za šport UL, Fakulteta za zdravstvene 
vede UM,  Fundacija PRIZMA, Inštitut Emonicum, IER, IRSSV, KIMDPŠ, 
Medicinska fakulteta UM, Medicinska fakulteta UL, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport – DŠ, Ministrstvo za javno upravo – Upravna 
akademija, Ministrstvo za zdravje, NIJZ, občine (Kostel, Loška dolina, Miren –
Kostanjevica, MOL, MO NM, MO NG ), OO ZSSS Podravje in Koroška, Onkološki 
inštitut,  PV Invest d.o.o., RRA Notranjsko kraške regije, Simbioza Genesis, 
Slovenska filantropija, Slovenska U3ŽO, Slovensko zdravniško društvo, Skupnost 
organizacij za usposabljanje, Spominčica, SSZS, SZZVS, SURS, UMAR, UP ZRS, 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Vezovišek & partnerji, WHO, Zavod 
muzej norosti, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod sv. Martina, Zavod Uršulinka, 
ZDUS, zdravstveni domovi, Zdravstvena fakulteta UL, Združenje izobraževalnih in 
svetovalnih središč Slovenije, ZPIZ, Zveza prijateljev mladine,  Zveza paraplegikov 
Slovenije, Zveza Sonček, Žarek upanja; se nam je pridružil še kdo?


