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Uvod
Ime:
Akronim:
Nosilna organizacija:
Partnerji:

Vodja projekta:
Trajanje:

Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia)
AHA.SI
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Inštitut Emonicum (Emonicum), Skupnost
socialnih zavodov Slovenije (SSZS), Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), EuroHealthNet (EHNet)
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
od 1. marca 2014 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)

Namen:

Število udeležencev:

Osrednji namen delovnega posveta je bila predstavitev analize situacije na vsebinskih
področjih, vključenih v projekt AHA.SI. V ospredje smo postavili izmenjavo stališč in
pogledov udeležencev z različnih področij o predstavljenih vsebinah in prioritetah,
z namenom vključitve izpostavljene problematike in predlaganih rešitev v pripravo
podlag za strategijo za aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji.
167
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Uvod
Zastopane organizacije:

Število medijskih hiš:
Medijske objave:

Andragoški center Slovenije, Brez izgovora Slovenija, Center RS za poklicno izobraževanje, Centri za socialno delo, Domovi za starejše občane , Društvo upokojenih
pedagoških delavcev Slovenije – DUPDS, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Posvetovalnica za srce, Državni zbor,
Ekonomska fakulteta (Univerza v Ljubljani), EuroHealthNet, Fakulteta za socialno delo
(Univerza v Ljubljani), Fakulteta za šport (Univerza v Ljubljani), Fakulteta za družbene
vede (Univerza v Ljubljani), Fundacija za izoboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA,
ustanova, Inštitut Emonicum, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Inštitut RS
za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
RS, Ministrstvo za zdravje RS, Mestne občine, Ministrstvo za finance RS, Ministrstvo
za javno upravo-Upravna akademija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Nacionalni inštitut za javno zdravje, RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o., Simbioza Genesis, socialno podjetje, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, Skupnost socialnih
zavodov Slovenije, Slovenska filantropija, Slovenska univerza za tretje življenjsko
obdobje, Slovensko zdravniško društvo, Spominčica-slovensko združenje za pmoč pri
demenci, Alzheimer Slovenija, Statisitčni urad RS, Svetovalni center študent, Medicinska fakulteta (Univerza v Ljubljani), Fakulteta za socialno delo (Univerza v Ljubljani),
Znanstveno-raziskovalno središče (Univerza na Primorskem),Fakulteta za zdravstvene
vede (Univerza v Mariboru), Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za
medicino dela, prometa in športa, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj,
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Svetovna zdravstvena organizacija, Zavod
Muzej norosti, Trate, Zavod Pristan, Zavod RS za zaposlovanje, Zdravstvena fakulteta,
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstveni dom Murska Sobota, Združenje
izobraževalnih insvetovalnih središč Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije,
Zveza društev upokojencev Slovenije – Olimpijski komite Slovenije, Zveza društev
upokojencev Slovenije - Združenje ZaNas, Zavod za pokojninsko in invalisko zavarovanje Slovenije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Zveza paraplegikov
Slovenije, Zveza Sonček, Žarek upanja.
10 (Viva, Radio Slovenija, Slovenska tiskovna agencija, Vzajemnost, Medicina danes,
Večer, Seniorske novice, Multimedijski center, Svet na Kanalu A, Siol.net)
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Uvodni nagovor
Nagovori na 2. konferenci AHA.SI
»V okviru izvajanja projekta AHA.SI pripravljamo strokovna izhodišča za nacionalno
strategijo zdravega staranja. Vesela sem, da na tem področju že zgledno sodelujemo
predstavniki različni resorjev in civilne družbe. To ni samo garancija za uspeh projekta
ampak tudi za uspešno soočanje z izzivi staranja v Sloveniji v prihodnje. Prepričana
sem, da bo projekt AHA.SI uspešen doprinos k dolgoročni strategiji na tem področju,
ki jo bomo morali skupaj pripraviti in sprejeti čim prej«.

Milojka Kolar Celarc
ministrica za zdravje RS
»Slovenija nedvomno potrebuje novo strategijo, ki bo podala celovit odgovor na demografske spremembe. Strategija mora tako vsebovati področja vzdržnosti sistemov
socialne zaščite, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, dolgotrajne oskrbe
ter delovne aktivnost starejših in Vlada RS si je na teh področjih postavila ambiciozne
cilje. Pri tem pa ne smemo pozabiti na pomembnost medgeneracijskega sodelovanja
in sožitja.«

Martina Vuk
državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
»Poslanstvo NIJZ je prispevati k boljšemu zdravju in k večji blaginji prebivalcev Slovenije.Svoje naloge kljub velikim prizadevanjem ne moremo opravljati zgolj s podporo
zdravstva, potrebno je širše povezovanje in sodelovanje. S projektom AHA.SI smo naredili pomemben korak pri povezovanjustrokovnjakov, ki se ukvarjajo z izzivi, povezanimi s staranjem družbe. Veseli me, da smo uspeli vzpostaviti dialog z zainteresiranimi
javnostmi, katerih stališča bodo pomembno pripevala k oblikovanju najprimernejših
rešitev« in dodal: »V dolgoživi družbi je pomemben cilj vzpostavitev pogojev za zdravo
in aktivno življenje. Dobro medsektorsko sodelovanje je predpogoj, da to dosežemo.«

prim. dr. Ivan Eržen
direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji –
AHA.SI
Koordinator: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Partnerji:

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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)

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Namen projekta
medsebojno povezati deležnike na področju aktivnega in zdravega
staranja v Sloveniji;
povečati zavedanje splošne in različnih drugih javnosti o pomenu
demografskih sprememb ter potrebi po pripravi in sprejemu
ukrepov;
pripraviti PODLAGE za oblikovanje predlogov ukrepov, njihovega
časovnega okvira in nosilcev izvajanja ter kazalnikov za strategijo
staranja za Slovenijo;
prispevati k zmanjševanju nepravičnih neenakosti med starejšimi.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Vsebinska področja in metode
Projekt se osredotoča na tri vsebinska področja:
Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje (vodi
IER );
Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost (vodi
Emonicum);
Dolgotrajna oskrba – povezovanje storitev sociale in zdravja
na lokalni ravni (vodi SSZS ).
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Podaljšano zaposlovanje in odloženo
upokojevanje

Inštitut za ekonomska raziskovanja

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Trg dela - vstopanje in izstopanje

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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).

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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.

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Dolgoročna nevzdržnost pokojninskega sistema – (ZPIZ2)

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Predupokojitvene priprave
za zdravo in aktivno starost

Nacionalni inštitut za javno zdravje

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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)

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije
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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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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;
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Preventiva padcev
med starejšimi
Inštitut Emonicum, ZDUS

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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

The Active and Healthy
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Podpora samostojnemu bivanju v
domačem okolju in dolgotrajna oskrba

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Inštitut za socialno varstvo, ZDUS
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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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)
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.

32

Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

•
•
•
•
•

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.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

-

-

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 …)
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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

Števil
o
Občina

40

CSD

41

Dom upokojencev

31

Državni organi

30

Univerza/Inštitut

14

Društvo/združenje

14
7

Oskrba na domu

4

Bolnišnica
drugo

5

Skupaj

186

Brez odgovora

4

SKUPAJ

190
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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Strategija aktivnega in zdravega staranja za RS, stališča deležnikov
h. Dobro medgeneracijsko sodelovanje vsem izboljšuje
kakovost življenja.
f. Strategija mora upoštevati posledice ukrepov na vse
generacije.
g. V pripravo Strategije naj se vključijo tudi aktivna populacija in
mladi.
Slovenija potrebuje Strategijo aktivnega in zdravega staranja
(»Strategija«).
Naša družba se hitro stara.
e. Pri oblikovanju strateških usmeritev je potrebno upoštevati
stališča in predloge starejših.
c. Priprava Strategije je prioriteta za slovensko družbo.
d. Strategija bi morala biti usmerjena predvsem v starejše.
5

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014
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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Podaljšano zaposlovanje, odloženo upokojevanje, stališča deležnikov
i. Slovenija potrebuje programe za pripravo na življenje
po upokojitvi za večjo kakovost tretjega življenjskega…
a. Delna upokojitev ob hkratnem delu za krajši delovni
čas je primeren način prenašanja izkušenj na mlajše.
e. Ustrezni pogoji dela omogočajo kasnejše
upokojevanje.
d. Starejši delavec si lahko želi podaljšati delo po
izpolnitvi pogojev za upokojitev.
f. Dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema je
mogoče zagotoviti z ustreznim podaljševanjem…
Podaljševanje delovne dobe je ena izmed rešitev
problemov dolgožive družbe.
Delodajalci cenijo izkušnje starejših bolj kot njihove
omejitve pri opravljanju dela.
Dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema je
mogoče zagotoviti z ustreznim dvigovanjem…
Dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema je
mogoče zagotoviti z ustreznim zniževanjem pokojnin.
5

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost - 1
DP4 - aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost

samostojno življenje.
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Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014
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dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
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Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost - 2
DP4 - drugi nabor
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Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014
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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju
in dolgotrajna
oskrba
DP5 - dolgotrajna oskrba

Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, NIJZ 2014
The Active and Healthy
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dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Poglobljena analiza ankete, FDV
34 trditev, lestvica od 1 (se povsem strinjam) do 5 (sploh se ne strinjam), 8 sklopov:
SPL
Splošna vprašanja
DP3-A Podaljšano zaposlovanje
Odloženo upokojevanje
DP4-A Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost, vsebine
predupokojitvenih priprav (NIJZ)
DP4-B Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost, padce in
povezane vsebine (Emonicum)
DP4-C Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost,
opolnomočenje starejših (ZDUS)
Dolgotrajna oskrba – povezovanje storitev sociale in zdravja na
DP5
lokalni ravni
ICT, e-vključenost
8. ICT
Vir: Anketa z deležniki AHA.SI projekta, preliminarni rezultati, FDV 2015
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Porazdelitve osnovnih spremenljivk (povp., st. odkl.)
S
P
L

3
A

3
B
4
A

4
B

4
C

5

I
C

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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Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
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Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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
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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
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dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Ključne ugotovitve
Katere teme so problematične za
katere skupine

Katere enote sestavljajo skupine
Občina

1
15

2
8

3
7

4
2

CSD
Dom upokojencev
Državni organi
Univerza/Inštitut
Društvo/združenje
Oskrba na domu
Bolnišnica
Drugo

15
10
7
7
6
1
1
4

10
8
5
3
3
4
0
0

6
5
4
0
0
0
0
0

5
5
8
3
2
1
1
0

Formalno
Neformalno
Profitno
Neprofitno
Javno
Zasebno

62
5
1
66
62
5

37
4
1
37
38
3

22
0
1
19
19
3

26
2
0
28
27
1

N
Splošna vprašanja
Podaljšano zaposlovanje
Odloženo upokojevanje
Aktivno in zdravo staranje
(NIJZ)
Aktivno in zdravo staranje
(Emonicum)
Indeks 1 Aktivno in zdravo
staranje (ZDUS)
Indeks 2 Aktivno in zdravo
staranje (ZDUS)
Indeks 1 Dolgotrajna oskrba
Indeks 2 Dolgotrajna oskrba
Indeks 3 Dolgotrajna oskrba
ICT, e-vključenost

1
67
4,5
3,7
3,1

2
41
4,6
3,0
2,3

3
22
3,6
3,3
2,6

4
28
4,7
4,3
3,4

4,4

4,6

4,1

4,9

4,2

4,5

3,8

4,9

4,8

4,9

4,1

4,9

4,0

4,5

3,6

4,7

4,0
3,7
3,9
3,9

4,2
4,3
4,6
4,4

3,9
3,8
3,7
3,8

4,5
4,0
4,4
4,8

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

48

Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Prva AHA.SI konferenca –
obljuba dela dolg

NIJZ s partnerji projekta

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.

49

Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Zaključki prve konference
Zaključke delavnic prve konference bomo upoštevali pri priprave analize
stanja in priporočil AHA.SI projekta
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
Vsebinsko enak nabor vprašanj bomo posredovali tudi večjim medijskim
hišam
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

DELAVNICE

Pripadnost delavnici označena na priponki
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

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.
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Predavanje
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje
dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije
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?

54

Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

PODALJŠANO ZAPOSLOVANJE IN
ODLOŽENO UPOKOJEVANJE –
POKOJNINSKI SISTEM
Hotel Lev, 8. januar 2015
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Namen in cilji delavnice
Namen
Z deležniki pregledati analizo stanja, zastavljene prioritete
in nabor možnih rešitev ter predlagati izbor najbolj
obetavnih rešitev, ki bodo podpirale odlaganje odločitev o
upokojitvi v korist aktivne udeležbe na trgu dela
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Namen in cilji delavnice
Cilji

Pridobljeni pogledi in komentarji udeležencev na analizo
stanja, predlog prioritet in nabor možnih rešitev oziroma
ukrepov.
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij - 1
Prebivalstvo Slovenije se stara
Povečuje se delež prebivalstva starejšega od 65 let
Zmanjšuje se delež prebivalstva v aktivni dobi
Nizka povprečna upokojitvena starost v primerjavi z drugimi državami
Povprečna doba prejemanja pokojnine se podaljšuje
Razmerje med zavarovanci in upokojenci je izjemno nizko in se še nadalje
znižuje
Znižuje se tudi razmerje med starostnimi pokojninami in plačami
Starost ob prvem vstopu na trg dela se viša, gostota zaposlitve v
posameznem letu se slabša
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij - 2
Osnovna težava poznega vstopa in hitrega izstopa iz trga dela se jasno
odraža pri primerjavi stopenj zaposlenosti po državah.
Sedanji pokojninski sistem dolgoročno ni vzdržen – nujna je nova reforma, ki
mora hkrati zagotavljati:
Primerno višino pokojnin
Solidarnost v pokojninskem sistemu (minimalna/maksimalna
pokojninska osnova, invalidske, družinske/vdovske pokojnine)
izvedljivost predlagane reforme v praksi (ustrezno prilagajanje trga
dela za omogočanje večje zaposljivosti in ohranjanje zaposlenosti
starejšega prebivalstva)
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij - 3
Prebivalstvo Slovenije na dan 1.1.2013, 2030, 2050 in 2060 (projekcija)
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij - 3
Število prebivalstva Slovenije (EUROPOP2013)
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij - 4
Število prebivalstva

30

Rodnost: višja

20

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055

Rodnost: nižja

15
10

Živ. pričakovanje:
višje

Osnovna varianta
Rodnost: višja

25

Rodnost: nižja

80

Delež prebivalstva, starega 65+

40
35

Osnovna varianta

Živ. pričakovanje:
višje

Živ. pričakovanje:
nižje

Živ. pričakovanje:
nižje

P65+/P20-64

Osnovna varianta

60
Rodnost: višja

40

Rodnost: nižja

20

Živ. pričakovanje:
2010

2020

2030

2040

2050

2060

višje
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij - 5
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij – 6 (ZPIZ2)
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij – 7 (ZPIZ2)
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Osnovne ugotovitve pregleda stanja in projekcij – 8 (spremembe
stopenj aktivnosti – moški)
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the European Union.

66

Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Ključni poudarki deležnikov na zastavljena vprašanja - 1

•

Mladi – ne verjamejo v pokojninski sistem (izogibanje plačevanju socialnih
prispevkov oz. plačevanje minimalnih prispevkov), mentorske sheme,
podpirajo „vsako delo šteje“, prepričanje da dlje časa zaposleni starejši
zmanjšujejo delovna mesta mladim, želijo aktivno sodelovati in komunicirati z
ostalimi deležniki

•

Prekerni delavci – nizki plačani socialni prispevki – nizke pokojnine, višja
intenzivnost dela, manjše pravice v primerjavi z zaposlenimi, „prisilni“ sp-ji in
slab nadzor, uporabo sp-jev in študentskega dela časovno omejiti, podpirajo
plačevanje prispevkov za študentsko delo (konkurenčnost z drugimi oblikami
dela), ne vidijo težav v sožitju s starejšimi zaposlenimi, so za mentorske
sheme, za višjo produktivnost je pomembno stimulativno delovno okolje in
dobro počutje zaposlenih
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Ključni poudarki deležnikov na zastavljena vprašanja - 2

•

Sindikati Demografska slika posledica razmer v katerih živijo mladi, zviševanje stopenj aktivnosti v
starostni skupini 55-64 let ni edina rešitev za vzdržen pokojninski sistem, povprečna
starost moškega ob smrti je 71 let, reforma po letu 2020, nižje plače nižji prispevki, nizke
pokojnine-spodbuda za aktivnost-vendar starejši zaposleni niso zaželeni, slab odnos do
starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, zamenjava redno zaposlenih s študentskim
delom, kvote za stare in mlade, subvencije države za zaposlovanje starejših, Merkator –
oblikovanje ergonomskih timov – prilagoditev delovnega mesta starejšim, dodatek na
delovno dobo pravičen –več izkušenj, mentorske sheme primeren instrument – nujna
subvencija države, postopen prehod v naložbeni sistem, problem velikega deleža
neregistriranega dela, kontradiktornost ZUJF-a, pozen vstop mladih na trg dela zaradi
napačne izobraževalne politike
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Ključni poudarki deležnikov na zastavljena vprašanja - 3

•

Starejši in upokojenci Nizka stopnja aktivnosti v starosti 55-64 let zaradi zaposlovanja mladih ljudi v preteklosti,
nujna proučitev vseh pozitivnih diskriminacij (npr. ukrep zaščite zaposlenih starih 55 in
več let, prenizka vlaganja v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in tudi starejših,
sodelovanje in pripadnost podjetju ter njihovo zadovoljstvo – povečuje motivacija za
delo, pred-upokojitvene priprave – prenos znanja in dolžnosti, neustavno omejevanje
dela upokojenih, nujno preučiti prehod na kategorijo starosti aktivnih 20-75 let, pri
deficitarnih poklicih bi si lahko pomagali z upokojenimi (primer Nemčije), potreben
vsesplošen dialog znotraj države, pri upokojitveni starosti upoštevati biološki in
sociološki vidik, z izjemami pri določenih poklicih, za vzdržen pok. sistem: zvišati starost
ob upokojitvi, uvedba pokojninskih skladov v večjih/boljših podjetjih, koncept »obratne
hipoteke«.
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Podaljšano zaposlovanje, odloženo upokojevanje,
stališča deležnikov (vprašalnik)
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Pogoji dela in upokojevanje (SHARE)
SAMO SLOVENIJA 4. VAL
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam
SKUPAJ
Pearson chi2(3)
Cramér's V

VSE DRŽAVE 4. VAL
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
Ne
46.10% (65)
21.05% (72)
18.52% (5)
14.29% (1)
27.66% (143)

Da
53.90% (76)
78.95% (270)
81.48% (22)
85.71% (6)
72.34% (374)

=
=

33.1751
0.2533

100% (141)
100% (342)
100% (27)
100% (7)
100% (517)
Pr=0.0000

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
Ne
69.38% (4,709)
50.91% (3,885)
26.81% (244)
20.51% (40)
57.19% (8,878)

Da
30.62% (2,078)
49.09% (3,746)
73.19% (666)
79.49% (155)
42.81% (6,645)

=
=

985.1298
0.2519

100% (6,787)
100% (7,631)
100% (910)
100% (195)
100% (15,523)
Pr=0.0000

SAMO SLOVENIJA 4. VAL,
UTEŽENO
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam
SKUPAJ
Pearson chi2(3)
Cramér's V

VSE DRŽAVE 4. VAL,
UTEŽENO
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
Ne
47.42% (20,353)
22.55% (21,566)
15.32% (1,234)
23.23% (409)
29.36% (43,562)

Da
52.58% (22,571)
77.45% (74,069)
84.68% (6,820)
76.77% (1,352)
70.64% (104,812)

=
=

9700
0.2555

100% (42,924)
100% (95,635)
100% (8,054)
100% (1,761)
100% (148,374)
Pr=0.0000

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
Ne
Da
62.93% (9,387,492) 37.07% (5,530,633) 100% (14,918,125)
44.76% (8,216,092) 55.24% (10,140,400) 100% (18,356,492)
18.41% (450,344) 81.59% (1,996,476) 100% (2,446,820)
10.26% (49,720)
100% (484,559)
89.74% (434,839)
50.00% (18,103,648) 50.00% (18,101,947) 100% (36,205,595)
=
=

2500000
0.2618

Pr=0.0000
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Pogoji dela in upokojevanje (SHARE)
MOŠKI, SAMO SLOVENIJA 4.
VAL
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

MOŠKI, VSE DRŽAVE 4. VAL
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče

Ne
47.46% (28)
22.28% (41)
20.00% (3)
0.00% (0)
27.59% (72)

Da
52.54% (31)
77.72% (143)
80.00% (12)
100.00% (3)
72.41% (189)

=
=

15.8285
0.2463

100% (59)
100% (184)
100% (15)
100% (3)
100% (261)
Pr=0.0010

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
Ne
68.61% (2,175)
49.78% (1,810)
27.58% (107)
28.92% (24)
56.56% (4,116)

Da
31.39% (995)
50.22% (1,826)
72.42% (281)
71.08% (59)
43.44% (3,161)

=
=

413.902
0.2385

100% (3,170)
100% (3,636)
100% (388)
100% (83)
100% (7,277)
Pr=0.0000

ŽENSKE, SAMO SLOVENIJA 4.
VAL
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

ŽENSKE, VSE DRŽAVE 4. VAL
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče

Ne
45.12% (37)
19.62% (31)
16.67% (2)
25.00% (1)
27.73% (71)

Da
54.88% (45)
80.38% (127)
83.33% (10)
75.00% (3)
72.27% (185)

=
=

18.3078
0.2674

100% (82)
100% (158)
100% (12)
100% (4)
100% (256)
Pr=0.0000

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
Ne
70.06% (2,534)
51.94% (2,075)
26.25% (137)
14.29% (16)
57.75% (4,762)

Da
29.94% (1,083)
48.06% (1,920)
73.75% (385)
85.71% (96)
42.25% (3,484)

=
=

578.9007
0.265

100% (3,617)
100% (3,995)
100% (522)
100% (112)
100% (8,246)
Pr=0.0000
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Pogoji dela in upokojevanje (SHARE)
PRIMAR. IZOBR. ALI MANJ,
SAMO SLOVENIJA 4. VAL
Zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče

Ne
33.33% (6)
8.11% (3)
0.00% (0)
0.00% (0)
15.25% (9)

Da
66.67% (12)
91.89% (34)
100.00% (3)
100.00% (1)
84.75% (50)

=
=

6.7327
0.3378

100% (18)
100% (37)
100% (3)
100% (1)
100% (59)
Pr=0.081

PRIMAR. IZOBR. ALI MANJ,
Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
VSE DRŽAVE 4. VAL
zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Ne
Da
Se popolnoma strinjam
55.76% (474) 44.24% (376) 100% (850)
Se strinjam
41.38% (564) 58.62% (799) 100% (1,363)
Se ne strinjam
23.78% (44) 76.22% (141) 100% (185)
Se sploh ne strinjam
21.88% (7) 78.13% (25) 100% (32)
44.81% (1,089) 55.19% (1,341) 100% (2,430)
Pearson chi2(3)
Cramér's V

=
=

87.6094
0.1899

Pr=0.0000

SEKUND. IZOBR.,
SAMO SLOVENIJA 4.
VAL
zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče

Ne
33.78% (25)
15.27% (31)
13.64% (3)
0.00% (0)
19.54% (59)

Da
66.22% (49)
84.73% (172)
86.36% (19)
100.00% (3)
80.46% (243)

=
=

13.1207
0.2084

100% (74)
100% (203)
100% (22)
100% (3)
100% (302)
Pr=0.0040

SEKUND. IZOBR., VSE DRŽAVE
Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
4. VAL
zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Ne
Da
Se popolnoma strinjam
66.01% (1,511) 33.99% (778) 100% (2,289)
Se strinjam
50.32% (1,404) 49.68% (1,386) 100% (2,790)
Se ne strinjam
29.46% (109) 70.54% (261) 100% (370)
Se sploh ne strinjam
22.08% (17) 77.92% (60)
100% (77)
55.03% (3,041) 44.97% (2,485) 100% (5,526)
Pearson chi2(3)
Cramér's V

=
=

268.0706
0.2203

Pr=0.0000

TERC. IZOBR. ALI VEČ, SAMO
SLOVENIJA 4. VAL
zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Se popolnoma strinjam
Se strinjam
Se ne strinjam
Se sploh ne strinjam

Pearson chi2(3)
Cramér's V

Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče

Ne
69.39% (34)
37.25% (38)
100.00% (2)
33.33% (1)
48.08% (75)

Da
30.61% (15)
62.75% (64)
0.00% (0)
66.67% (2)
51.92% (81)

=
=

16.1212
0.3215

100% (49)
100% (102)
100% (2)
100% (3)
100% (156)
Pr=0.0010

TERC. IZOBR. ALI VEČ, VSE
Želel bi se upokojiti takoj, ko bo mogoče
DRŽAVE 4. VAL
zadovoljen sem s svojim
delovnim mestom
Ne
Da
Se popolnoma strinjam
74.32% (1,285) 25.68% (444) 100% (1,729)
Se strinjam
58.76% (922) 41.24% (647) 100% (1,569)
Se ne strinjam
35.71% (55) 64.29% (99) 100% (154)
Se sploh ne strinjam
20.59% (7) 79.41% (27)
100% (34)
65.09% (2,269) 34.91% (1,217) 100% (3,486)
Pearson chi2(3)
Cramér's V

=
=

180.5794 Pr=0.0000
0.2276
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Stopnje delovne aktivnosti
Moški
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

2015
78.4
63.3
25.9
10.8
6.0

2020
77.8
72.0
45.0
11.0
7.1

2025
81.3
72.3
51.4
19.1
7.2

2030
80.7
74.0
50.7
21.5
11.9

2035
82.2
74.9
56.3
27.6
14.7

2040
83.4
76.2
60.2
33.8
16.4

2045
84.2
77.4
63.1
38.9
20.0

2050
85.1
78.8
66.2
44.0
23.3

2055
86.1
80.4
69.4
49.3
26.7

2060
86.1
80.5
69.5
49.3
26.7

Ženske
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

2015
77.2
45.3
11.3
7.0
2.7

2020
78.1
63.4
27.2
5.1
3.5

2025
81.6
71.6
44.6
10.6
2.2

2030
79.7
73.6
49.2
17.2
4.9

2035
80.3
73.4
55.0
25.3
10.0

2040
81.1
74.5
58.2
31.5
12.7

2045
81.8
75.7
61.1
36.4
16.4

2050
82.3
77.1
64.4
41.6
19.8

2055
82.9
78.5
67.8
47.0
23.5

2060
83.0
78.6
67.9
47.1
23.5
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Stopnje delovne aktivnosti (razlika – odstotne točke)
Moški
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

2015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2020
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2025
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2030
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2035
1.4
1.5
4.3
6.3
1.6

2040
2.9
3.0
8.8
12.1
3.6

2045
3.8
4.6
12.1
17.5
6.7

2050
4.7
6.1
15.4
22.7
10.3

2055
5.6
7.6
18.7
28.1
13.9

2060
5.5
7.7
18.7
28.2
13.9

Ženske
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

2015
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2020
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2025
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2030
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2035
0.8
1.6
4.3
6.5
2.2

2040
2.0
3.2
8.9
12.1
4.5

2045
2.5
4.8
12.3
17.6
7.8

2050
3.1
6.1
15.9
23.0
11.5

2055
3.6
7.4
19.2
28.6
15.4

2060
3.5
7.4
19.2
28.6
15.5
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Osnovne značilnosti pokojninskih reform v OECD državah
V vseh državah enak izziv: kako zagotoviti vzdržen pokojninski sistem
ob primernih pokojninah.
Višja starost ob upokojitvi: 67 let postaja običajna upokojitvena
starost (v zadnjem času so jo sprejele Poljska, Italija, Grčija) in ne več
izjema kot včasih. Nekatere države so upokojitveno starost premaknile na
68 oz. celo 69 let. Na Češkem se bo od leta 2044 starost ob upokojitvi
vsako leto povečala za 2 meseca, ukrep pa ni časovno omejen. Nekatere
države višanje upokojitvene starosti vežejo na višje življenjsko
pričakovanje.
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Osnovne značilnosti pokojninskih reform v OECD državah

• Drugačen način izračuna pokojnin zaradi usklajevanja z

demografskimi, ekonomskimi in finančnimi parametri. Na Norveškem,
Finskem in v Španiji je (bo) raven pokojnin vezana tudi na spremembo v
življenjskem pričakovanju. Pogost kratkoročen ukrep je zamrznitev ravni
pokojnin in spremenjena indeksacija. V splošnem lahko rečemo, da bodo
v vseh OECD državah pokojnine v prihodnje nižje, čeprav med državami
obstajajo precejšnje razlike v tem, kdo bo izgubil največ.

• Zmanjšanje možnosti zgodnjega upokojevanja
• Upoštevanje drugih možnih prihodkov starejših oseb: lastništvo
nepremičnin, finančno premoženje, prihodki iz privatnih pokojninskih
shem
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Osnovni predlogi aktivnosti in ključna vprašanja
Nujno je stalno informiranje javnosti o značilnostih obstoječega pokojninskega sistema,
demografskih projekcijah in njihovih posledicah na trgu dela, sistemu zdravstva, dolgotrajne
oskrbe in pokojnin
Nujno je voditi razpravo v slovenski družbi in 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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Kje smo in zakaj moramo podaljšati
zaposlovanje in odložiti upokojevanje?

Hotel Lev, 8. januar 2015
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Število sodelujočih na delavnici: 34
Moderator: Damjan Kavaš
Somoderator: Boris Majcen
Poročevalec: Nataša Kump
Zapisnikar: Nataša Kump
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Namen in cilji delavnice
Namen

Z deležniki pregledati analizo stanja, zastavljene prioritete in
nabor možnih rešitev ter predlagati izbor najbolj obetavnih
rešitev za …
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Namen in cilji delavnice
Cilji

Pridobljeni pogledi in komentarji udeležencev na analizo stanja,
predlog prioritet in nabor možnih rešitev oziroma ukrepov.
Izbrani predlogi primera/ov dobrih praks za tretjo, testno fazo
projekta AHA.SI
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Komentarji na analizo stanja
Apz ukrepi niso celoviti
Imamo največ reguliranih poklicev – to je neke vrste subvencija
Pozitivne diskriminacije so škodljive
Digitalna revolucija – ta odnaša več delovnih mest kot jih prinaša.
Dolgoročno bo delovnih mest vedno manj.
V javnem sektorju so starejši 40% dražji kot mladi samo zaradi starosti
(napredovanja + dodatek)
Niso vse oblike dela prekerne. So take kot so in vedno bodo (projektno
delo)
medgeneracijski konflikt – zaradi pokojnin ima 190.000 do 200.000
oseb službo.
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Komentarji na analizo stanja
Danes kompetence niso izkoriščene
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Komentarji na zastavljene prioritete
Subvencije niso dovolj. Morale bi priti na koncu in ne bi smele biti edini
stimulans za zaposlitev starejših.
Treba bo zagotoviti dohodek osebam, ki nikoli ne bodo delale, ker
delovnih mest ne bo. Ideja o UTD.
S starostjo se produktivnost niža, zato bi morale biti tudi plače takrat
nižje – reforma trga dela
Treba je uvesti izmenjavo izkušenj
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Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov

• Projekt Prizma – delajo tudi na aktiviranju starejših. Ukrepe je treba

celovito povezovat. Enkratne akcije vključitve v APZ niso zadosti. Imajo
središče 50+, dobre izkušnje – v eni skupini je 80% zaposlenih. Nekateri
so ustanovili svoja podjetja, nekateri zadruge. Ugotovili so, da je potrebno
medgeneracijsko sodelovanje (mladi: informacijske tehnologije, energija;
starejši: druge vrednote, pripadnost). Priložnosti so na področju
socialnega podjetništva. Delajo tudi z delodajalci, jih osveščajo. Imajo
CELOVIT program.

• Podobno kot družini prijazno podjetje – starejšim prijazno podjetje.
Morajo imeti denar – predlagani skladi skupne porabe.
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Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov

•Javni sektor bi moral biti promotor vsega dobrega – predlaganih reform,

predstavniki ministrstev nekaj predlagajo, sami pa delajo nasprotno. Ne
morejo se povsod naenkrat uveljaviti spremembe.

•Mentorske sheme – prišlo bi do postopne upokojitve in prenosa znanja
•Mentorske sheme – začetek v javnem sektorju. Ni treba subvencij, ker

mentor ostane polovično aktiven in ne prejema cele pokojnine. Ampak
treba je spremeniti pokojninski zakon – predčasna delna upokojitev.

•Pokojninski sistem bi se moral prilagoditi trenutnim oblikam dela –

preračunavanje plače na polni delovni čas ni primerno za tiste, ki delajo
občasno
The Active and Healthy
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Glavne ugotovitve analiz na področju podaljšanega zaposlovanja
Slovenija ima najnižjo stopnjo zaposlenosti starejših oseb v EU, kar je posledica zgodnjega upokojevanja, stečajev
podjetij, nizke izobrazbene strukture starejših (55-64), pomanjkanja sodobnih kompetenc (nizka vključenost v izobraževanja in usposabljanja, zniževanje vključenosti starejših v vseživljenjsko izobraževanje), negativnega odnosa
delodajalcev do starejših zaposlenih (predsodki, višji stroški starejših delavcev), neustreznih pogojev dela za starejše (neustrezno oz. starejšim neprilagojeno delovno okolje, neustrezna organizacija dela, negativen vpliv na zdravje
starejših), kakor tudi nezadostnih spodbud za podaljšanje delovne aktivnosti po izpolnitvi minimalnih pogojev za
upokojitev (delna upokojitev je zaradi davčnih obremenitev neprivlačna, stroški dela so obremenjeni še vedno z
enako visokimi prispevki). Na dolgotrajno brezposelnost starejših vplivata še nefleksibilen trg dela za starejše (pri
izboru novih sodelavcev se praviloma daje prednost mlajšim kandidatom; odpuščanja starejših v procesih prestrukturiranja) in zniževanje vključenosti starejših v aktivno politiko zaposlovanja. Dodatni težavi predstavljata medgeneracijska nasprotja (nezaupanje med starejšimi in mladimi zaposlenimi) in udeležba upokojencev v sivi ekonomiji
(nelojalna konkurenca zaposlenim in iskalcem zaposlitve; oškodovanje državnega proračuna).

Glavni zaključki delavnice na področju podaljšanega zaposlovanja
Udeleženci so se strinjali, da je nizka stopnja zaposlenosti starejših oseb (55-64) velik problem. K ugotovitvam analize so še dodali naslednje vidike: preveliko število reguliranih poklicev (monopoli), pozitivna diskriminacija (zaščita
starejših zaposlenih) vodi k odpuščanju, starejši zaposleni so zaradi obstoječega plačnega sistema za delodajalce
predragi, delodajalci premalo izkoriščajo kompetence starejših ljudi, slaba klima v delovnih organizacijah spodbuja k čimprejšnjemu upokojevanju, digitalna evolucija bo zahtevala drugačne kompetence. K spremembi stanja
bi prispevalo ozaveščanje delodajalcev, oblike prenosa izkušenj (mentorske sheme), celoviti pristopi (subvencije
niso dovolj, ukrepi aktivne politike zaposlovanja so preveč parcialni), spodbujanje pozitivne politike delodajalcev
do starejših zaposlenih (certifikat starejšim zaposlenim prijazno podjetje). K spremembi stanja bi moral predvsem
prispevati javni sektor. Potrebna je uskladitev med spremembami na trgu dela in spremembami pokojninskega
sistema, saj se mora pokojninski sistem prilagoditi trendom na trgu dela in novim oblikam zaposlovanja.
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Glavne ugotovitve na področju odloženega upokojevanja
Prebivalstvo Slovenije se stara - povečuje se delež prebivalstva starejšega od 65 let, zmanjšuje se delež prebivalstva v aktivni dobi. Za Slovenijo je značilen pozen vstop in hiter izstop iz trga dela, pri čemer se povprečna
doba prejemanja pokojnine podaljšuje. Razmerje med zavarovanci in upokojenci je izjemno nizko in se še nadalje
znižuje. Znižuje se tudi razmerje med starostnimi pokojninami in plačami. Starost ob prvem vstopu na trg dela se
viša, gostota zaposlitve v posameznem letu se slabša, kar se odraža v pomembno nižji pokojninski dobi mlajših
generacij v primerjavi z generacijami, ki se bodo upokojevale v naslednjih 10-15 letih. Sedanji pokojninski sistem
dolgoročno ni vzdržen – nujna je nova reforma, ki mora hkrati zagotavljati primerno višino pokojnin, solidarnost
v pokojninskem sistemu (minimalna/maksimalna pokojninska osnova, invalidske, družinske/vdovske pokojnine)
in izvedljivost predlagane reforme v praksi (ustrezno prilagajanje trga dela za omogočanje večje zaposljivosti in
ohranjanje zaposlenosti starejšega prebivalstva). Dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema lahko s parametrično reformo prvega stebra dosežemo z ustreznim zviševanjem efektivne starosti ob upokojitvi za dodatnih 5 let,
podaljšanjem števila najboljših let za izračun pokojninske osnove na 34 let in ohranjanjem realne ravni pokojnin v
času.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Boris Majcen
Inštitut za ekonomska raziskovanja

Glavni zaključki delavnice na področju odloženega upokojevanja
Sodelujoči na delavnici so se zelo aktivno odzvali na samo predstavitev stanja in projekcij, kar nedvomno potrjuje
nujnost takšnih in podobnih delavnic. Med najpomembnejšimi ugotovitvami lahko povzamemo predvsem naslednje: delavnica predstavlja tako rekoč prvo takšno srečanje večine pomembnih deležnikov v zadnjih petih letih; za
ustrezne socialne prispevke potrebujemo delovna mesta, ki so dobro plačana – zato potrebujemo produkte za
izvoz – pomembna je torej ustrezna proizvodnja, koncept delovnega mesta je preživet; delo se mora izplačat – tisti, ki dela, mora imeti višjo pokojnino kot nekdo, ki ni delal; koncept solidarnosti v pokojninskem sistemu je precej
širši – zaradi transferja države v blagajno ZPIZ že sedaj solidarnost v sistemu financirajo vsi davkoplačevalci; mladi
nimajo občutka, da bi bili do sedaj povabljeni k debati oziroma, da bi lahko vplivali na odločitve v zvezi s pokojninsko reformo, pri čemer je njim sam koncept upokojevanja zelo tuj; hkrati pa se mladi zavedajo, da so njihove
kompetence čisto drugačne in da starejši ne predstavljajo njihove konkurence.
Glede vzdržnega sistema in primernih pokojnin lahko izluščimo naslednje predloge: zapreti je treba izhode za
zgodnje upokojevanje, kot je naredila npr. Nizozemska; ključ za daljše ostajanje v aktivnosti je v ustreznem delovnem okolju; potrebna bo kombinacija PAYG in naložbenega sistema – naložbeni pokojninski skladi naj bi zagotavljali vsaj del pokojnin; vsakemu posamezniku je potrebno omogočiti informacijo o njegovih vplačilih v pokojninsko
blagajno in o izračunu pričakovane višine pokojnine; ustrezno je treba prilagoditi spodbude za delodajalce in
delojemalce za posameznike, ki ostajajo zaposleni tudi po doseganju upokojitvenih pogojev, vendar je bilo ob tem
postavljeno vprašanje nižje konkurenčnosti mladih na trgu dela.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predupokojitvene aktivnosti

Hotel Lev, 8. januar 2015

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Število sodelujočih na delavnici: 20
Poročevalec: Živa Žerjal

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Namen in cilji delavnice

Z deležniki pregledati:
analizo stanja, zastavljene prioritete in nabor možnih rešitev
ter
predlagati izbor najbolj obetavnih rešitev
za področje predupokojitvenih aktivnosti.

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Komentarji na analizo stanja

•Razprava o definiciji aktivnosti: predupokojitvene aktivnosti so tiste, s
katerimi delavec (tudi nezaposleni) pridobi ustrezna znanja za planiranje
tretje življenjske kariere; obenem pa je potrebno na družbeni ravni
ustvarjati pogoje za izvajanje predupokojitvenih aktivnosti in tudi pogoje
za uspešen prehod v pokoj in prilagoditev življenja;
Pozornost na rezultate ankete, starostna meja za vključitev,

•Vprašanje zakonske podlage – vključeno v promocijo zdravja?
•Osveščanje delodajalcev – promocijske aktivnosti za delodajalce
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Komentarji na zastavljene prioritete
Prva prioriteta za uspešno izvajanje strategije je
sprememba miselnosti, sprememba percepcije staranja in
starejših v naši družbi – te spremembe je potrebno
načrtovano uveljavljati od vrtca naprej – to mora biti v
preambuli strategije, kot podlaga

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov
Vključiti Andragoški center Slovenije in njegove izkušnje, možnosti v mreži na
lokalni ravni – dodati v poročilo

•Predupokojitvene aktivnosti – zakonska opredelitev
Glavno vlogo vlada RS oziroma sektorji, največjo vlogo bi prevzel ZPIZ, v
sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in delovnimi organizacijami in lokalno
skupnostjo
Ciljna populacija 40+

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Izbrani primeri dobrih praks za tretjo, testno fazo projekta AHA.SI
VSEBINE

•Zdrav življenjski slog,
•Finančna, pravna in informacijska pismenost
•Medgeneracijsko sodelovanje
•Družinska vključenost
•Organizacija svojega časa v upokojitvenem obdobju
•Zahvala z napotki za tretje življenjsko obdobje,..
• Interes družbe, delodajalca, izpostaviti prednosti starejših delavec
•Ustrezna motivacija.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Izbrani primeri dobrih praks za tretjo, testno fazo projekta AHA.SI

•IZVAJALCI kadrovska služba, Zavod za zaposlovanje po
enotnih programih z prilagoditvijo za posamezne družbe

•Domovi upokojenci, medgeneracijski centri, lokalna
skupnost, Andragoški center, društva npr. gasilci

•Vzpostavitev mreže skupnega sodelovanja.
•Priprava kampanije vsebin
•Info točke

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Prvi del je bil namenjen uvodu s predstavitvijo preteklega dela.
Želeli smo pridobiti mnenja, komentarje in vtise udeležencev z iztočnicami:
- Analiza stanja: Smo kaj pomembnega pozabili?
- Dobre prakse: Dodatni predlogi?
- Prioritete oz. izzivi: So prioritete prave?
- Rešitve: Imate dodatne ideje?
- Kazalniki: AAI; uporabnost za Slovenski prostor?
Razvila se je konstruktivna debata z utemeljenimi kritikami in mnenji udeležencev.

Podani predlogi:
Univerza za tretje življenjsko obdobje, Alijana Šantej, je podala, da na univerzi izvajajo širok spekter raznih aktivnosti in izobraževanj namenjenim starejšim, Babica in dedek za današnje čase, Dom, kultura bivanja, Oprema
in prenova, Medsebojni odnosi in sporazumevanje... Omenila je potrebo o razmišljanju, da so nekateri, trenutni
upokojenci, vitalni ljudje in potrebujejo ustrezne vključitve v programe, imajo namreč željo po udejstvovanju.
Podala je pobudo k pozitivnejšemu pristopu do konference, v uvodnem delu je zaznala negativni pristop do tematike starejših.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa, Metoda Dodič Fikfak je podala naslednje predloge in kritike:
- Potrebno je bolj natančno definirati predupokojitvene aktivnosti, trenutno so opredeljeni preširoko
- Bolj natančno določiti cilje, potreben posnetek stanja
- Definirati je potrebno ustrezne ukrepe, postopen prehod upokojevanja, poseg v delo
- Predupokojitvene aktivnosti je potrebno pričeti z delavci, ko dosežejo starost 40 let, z ustrezno promocijo zdravja
na delovnem mestu. Na podlagi podatkov, ki jih imamo, smo Slovenci izčrpan narod, menimo, da nismo sposobni
delati dlje, smo brez motivacije,... Slovenci nimamo vrednot dela, vrednota je upokojitev za možnost drugačne
zaposlitve (npr. Ob nastopu upokojitve gredo delat v Italijo- Zakaj??). Potrebno spremeniti mentaliteto ljudi
- Podala je, spodbudo k pristopu izvedbe anketa Aktivno in zdravo staranje na delovnem mestu, vendar je le ta
zajela premajhen delež delovnih organizacij. Sami imajo podatke o dejavnostih za starejše v podjetjih, ki bi jih
lahko uporabili.
- Finska, dobra praksa za starejše delavce - v dveh leti so naredili prenos znanja na mlajše.
- Pripraviti promocijsko aktivnost za starejše delavce, prenos znanja na mlajše, omogočiti delavcem štiri urno delo,
delo od doma, preko interneta, ...
- Zakon je, Promocija zdravja na delovnem mestu. Delodajalec se mora pričeti zavedati, da je starejši delavec
»zlato«.
- Podala je, da je Zveza svobodnih sindikatov pripravila priročnik za sindikalne zaupnike »Moj sindikat-Moja organizacija«, preprost in jasen, glede starejših delavcev.
- Izbrati eno stvar in to dobro izpeljati.
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Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
Nacionalni inštitut za javno zdravje

NijZ OE Maribor, Olivera Stanojevič, je podala, da moramo biti pazljivi, ker v Sloveniji imamo dva tipa upokojencev,
tiste, ki se bodo upokojili in tiste, ki si želijo upokojiti. Potrebno je pričeti z ozaveščenem delodajalcev, medijev
oz. imeti ozaveščeno javnost. Podala je pripombo na predokojitvene dejavnosti, ki se izvajajo za MORS, zakaj ima
MORS in zakaj drugi ne? Neenakost. Primer Finske, sami so prepoznali problem, stopili skupaj, sodelovali, ker je to
njihov način dela.
Andragoški center Slovenije ima 20 let dela na področju starejših, zato se vidijo kot pomembnega deležnika v
našem projektu. Menijo, da je potrebno odrasle pričeti obravnavati že v srednjem obdobju jih pripraviti na aktivnosti za starost. Sami imajo dobro razpleteno mrežo središč za samostojno učenje. Predstavila je projekt PIAK???,
ponudila je možnost sodelovanja na področju raziskave področja (zajeti populacijo 65+). Podala je nujno potrebo
po raziskavi tega področja.
S strani ostalih udeležencev so bili podani še naslednji predlogi:
- Nadaljevati srečanja, v tekem sestavu naprej in ne samo na delovnih srečanjih
- Okrepiti sistem, ker ne deluje. Pričeti medsebojno sodelovanje, šolstvo, zdravstvo ...
- Ozaveščene; pripraviti dobro kampanjo in finance usmeriti v promocijo zdravja
- Vključiti Vzgojno izobraževalni sistem

101

Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš
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Drugi del je bil namenjen razmišljanju o idealnemu primeru predupokojitvene aktivnosti.
Iztočne točke so bile:
- Osnova (zakonska podlaga, …)
- Organizacijska oblika
- Vsebina
- Ciljna starostna skupina
- Izvajalec oz. sodelujoči
- Spremljanje in vrednotenje
- Financiranje ...
- Morebitni podaji imena predloga
Prejeli smo slednje predloge:
- Potrebna je zakonska podlaga
- Pripraviti državni program
- Glavno vlogo ima vlada RS oziroma sektorji, največjo vlogo pri izvedbi bi prevzel ZPIZ, v sodelovanju z Zavodom
za zaposlovanje in delovnimi organizacijami ter lokalno skupnostjo
- Izvajali bi lahko delavci, ki skrbijo za promocijo zdravja, sindikati, kadrovske službe v delovnih organizacijah
- Potrebujemo izobraževanja o starosti, medgeneracijskem sodelovanju, medsebojnih odnosih,družinski vključenosti, promociji zdravja, gibanju, življenjskem slogu, financah, pravnem in informacijskem sistemu,organizaciji
svojega časa v upokojitvenem obdobju ...
- Ciljna starostna skupina delavci 40+
- Društva kot implementacija programov (npr. Gasilska društva imajo v Sloveniji tradicijo),
- Promocijska dejavnost, kampanja v podporo programu, predlagan slogan »Vsak Slovenec v eno društvo«, »Vsak
starejši v eno društvo«
- Motivacija starejših ljudi
- Promocijske aktivnosti za starejše delavce
- Delo je pravica do konca svojega življenja, pravica do dela starejšim
- Določiti vlogo starostnika v družbi
- Ustvariti dogodek ob upokojitvi
- Info točke
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Ostalo:
Za starostnika je pomembno dobro socialno omrežje in družabno življenje. Delodajalci morajo pričeti razmišljati, da
je človek ustvarjalno bitje in ga tako čim bolj vključiti v delovno okolje.
Tretji del je bil namenjen predstavitvi idealov, četrti del, pa iskanju primerov dobrih praks.
- Univerza za tretje življenjsko obdobje
- Andragoški center
- Razna društva npr. Gasilsko

Zaključki
Prišli smo do zaključka, da so predupokojitvene aktivnosti tiste, s katerimi delavec (tudi nezaposleni) pridobi
ustrezna znanja za planiranje tretje življenjske kariere; obenem pa je potrebno na družbeni ravni ustvariti ustrezne
pogoje za izvajanje predupokojitvenih aktivnosti in tudi pogoje za uspešen prehod v pokoj in prilagoditev življenja
po upokojitvi.
Prioriteta za uspešno izvajanje strategije je sprememba miselnosti, sprememba percepcije staranja in starejših v
naši družbi, te spremembe je potrebno pričeti načrtovano uveljavljati od vrtca naprej z ustreznimi pristopi. Le to, bi
moralo biti v preambuli strategije, kot podlaga.
V »delovno skupino« in v poročilo na predupokojitvenih aktivnosti je potrebno vključiti Andragoški center Slovenije
in njihove izkušnje, izkoristiti njihovo možnosti v mreži, na lokalni ravni.
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Preventiva padcev
področje temeljne gibalne kulture

Hotel Lev, 8. januar 2015
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Dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Število sodelujočih na delavnici:
Moderator: Božidar Voljč
Somoderator:
Poročevalec: Janez Matoh
Zapisnikar: Božidar Voljč
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Dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Namen in cilji delavnice
Namen
Izmenjava znanj, izkušenj in stališč na področju zdravega in aktivnega življenja
kot osnovnega cilja aktivne in zdrave starosti in primarne preventive padcev
med starejšimi v Sloveniji
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Namen in cilji delavnice
Cilji
Oblikovanje priporočil in strateških izhodišč in preventivnih priporočil za krepitev
aktivnega in zdravega življenja in preventive padcev
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Dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Glavni izzivi
ljudje za ljudi
nepovezanost številnih obstoječih aktivnosti in programov
nezadostno financiranje
premajhno vključevanje starejših v pripravo in uresničevanje načrtovanih aktivnosti
nezadostno vključevanje potencialov starejših v uresničevanje politike aktivnega in zdravega staranja
premalo sodelovanja med strokami in strokovnjaki – dodana vrednost aplikativnim okoljem
naraščanje socialne izključenosti med starejšimi
pomanjkanje interesa med starejšimi,

kakovosten miselni vzorec

okoljski pogoji
zadostna informiranost
promocija primerov dobrih praks
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Glavne ovire, ki omejujejo reševanje obravnavane
problematike:
nezadostna informiranost
nepovezanost
sistemska nedorečenost
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Dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Glavne spodbude, ki prispevajo k reševanju obravnavane
problematike:

HOTETI
ZNATI
MOČI
izvajalska okolja in okolja koristnikov
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Dr. Božidar Voljč
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Usmeritve za nadaljne delo:
večja povezanost med strokami
prožnejša zakonodaja
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Dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum

Povzetek diskusije:
MIZŠ podpira razvoj gibalne kulture tudi med starejšimi, ki pa naj bo brezplačna in zagotovljena vsem. Denar za
telesno dejavnost bo dostopen tudi z razpisi za vadbo starejših, vadba naj bi potekala v okviru primarnega
zdravstvenega sistema in DSO, vključen naj bi bil samo kompetenten kader. Vlada podpira prizadevanja za večjo
gibalno kulturo, vendar v okviru enakopravne dostopnosti in strokovno pripravljenih aktivnosti.
Predstavila se je Društvo sladkornih bolnikov, njihovo geslo je »Bodi odličnjak!«, imej raven sladkorja na petici, za
kar je potrebno tudi veliko gibati. Trudijo se doseči množičnost, pomagajo jim donatorji, mediji, imajo svoje
ambasadorje. Sladkorni bolniki so dobro organizirana skupina, ki skrbi za obveščenost in motivacijo svojih članov,
med drugim tudi z veliko gibanja.
Društvo Spominčica, Alzheimer café, opozarja, da so s porastom starih ljudi v porastu tudi bolezni z kognitivnim
upadom. V Sloveniji je 32.000 dementnih bolnikov, z vsakim so povezani dodatni 3 do 4 ljudje, v EU jih je 27
milijonov. Za preventivo je pomembno zgodnje prepoznavanje, njihova oskrba naj bo taka, da bodo čim dlje doma.
Še vedno nimamo nacionalnega plana za demenco, imamo pa združenje, ki aktivnosti izvaja tudi v obliki Alzheimercafé srečanj po različnih slovenskih krajih. Dementne bolnike je možno vključiti v gibalne aktivnosti, s čimer je
mogoče oplemenititi dosedanje aktivnosti.
Na Zdravstveni fakulteti UP menijo, da je prekomerna telesna teža povezana z več padci in osteoporoze. Epidemija
debelosti predstavlja grožnjo za vse prizadete. K preventivi padcev sodi tudi kultura prehranjevanja, vključijo naj se
tudi prehranski strokovnjaki.
Slovensko zdravniško društvo opozarja, da sta v starosti pogosti spregledani hipovitaminoza D in ledvična
insuficienca. Oboje je dejavnik tveganja za osteoporozo in zlom kolka. Preventiva padcev med starejšimi je nujno
potrebna. Potrebni so vadbeni parki, cilje je mogoče dosegati z enostavnimi vajami, vendar z intenzivnostjo, ki mora
povzročati adaptacijo. Več pozornosti naj bi posvečali socialni gerontologiji. Posebna pozornost naj bo namenjena
boleznim, ki povzročajo več padcev in njihove hude posledice. Potrebujemo več javne zavesti, vadbene parke in
bistveno več preventive, ki naj bo vsem namenjena v enaki meri.
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Na UKC, Centru za geriatrično medicino, menijo, da je nevarnost padcev med starejšimi potrebno presojati
predvsem po stopnji njihove krhkosti in zmanjšanju mišične mase. Ločiti je treba padavce od nepadavcev, padce s
posledicami od padcev brez posledic. Pomembna je primerna obutev, dobra očala, nadzor nad krvnim tlakom in
drugi preventivni programi. Res je, da starejši jemljejo veliko zdravil, vendar vse interakcije med zdravili niso klinično
relevantne. Več preventivne pozornosti je treba nameniti ocenjevanju ogroženosti in preprostim preventivnim
ukrepom, predvsem pa je potrebno na problem padcev pri starejših gledati celovito.
V DSOjih med drugim apelirajo na zmernost Povprečna starost njihovih stanovalcev je 87 let, vsi padci se
zabeležijo. Imajo redna razgibavanja, vendar je udeležba skromna, čeprav je očitno, da je razgibavanje tudi v tako
visoki starosti koristno in da se splača, ugodni učinki pa jasni in dokazljivi. Visoka starost ni ovira za razgibavanje,
vpliva pa na pripravljenost za udeležbo pri razgibavanjih.. Ponekod vsakega novega stanovalca ocenijo glede na
nevarnost padanja. Za vsakogar so prilagojene aktivnosti, vsak padec analizirajo. Tudi med stanovalci DSO je
padce z ustreznimi aktivnostmi mogoče koreniti zmanjšati.
Predstavnica Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje je povedala, da je veliko neracionalnega predpisovanja
zdravil, več kot 6 zdravil na dan je že polifarmacija. Veliko je interakcij, ki se »zdravijo« z novimi zdravili. Stanovalci
DSO jemljejo v povprečju več zdravil kot tisti, ki živijo doma. Vsak drugi stanovalec DSO je pod vplivom
polifarmacije. Problem so antidepresivi, pomirjevala. V starosti so nujni nižji odmerki in ustrezna prehranska
dopolnila. Elektronski register zdravil bo na tem področju lahko velik napredek. Polifarmacija, ki je med starejšimi
zelo pogosta, vpliva na gibalne aktivnosti in botruje številnim padcem. Potrebno je nenehno opozarjanje strokovne in
obveščanje splošne javnosti.
Pri delu s starejšimi je treba imeti v zdravstvenem domu srce in lastni interes. Samo na ta način je mogoče pridobiti
njihovo zaupanje. Patronažne sestre ga imajo. Ni vse v stroki in aktivnostih. Potrebna sta tudi srce in sočutje.
V razpravi je bilo omenjeno tudi, da s socialno izključenostjo rastejo tudi padci, da gibalna kultura pomeni tudi
socialno vključenost, ob prejšnji socialni izključenosti pa rehabilitacijo. Pri gibalni kulturi se je potrebno izogibati
tekmovalnosti, da se ne prizadene motivacije. Veliko je tudi v samih srečanjih, vaje naj bodo čim bližje ljudem.
Potrebovali bi več podatkov o posledicah interakcij med zdravili, če želimo družbo, pa tudi stroko, osvestiti o vseh
egativnih posledicah, med katerimi so padci med najbolj pomembnimi.
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Povzetek sporočil
Gibalna kultura, kot eden od učinkovitih ukrepov v celoviti preventivi padcev, je v Sloveniji tudi med starejšimi dobro
razvita in se krepi, kar je dobra osnova za nadaljnji razvoj. Pogreša pa se sistematičen pristop na nacionalni ravni, ki
naj ne vključuje le starejših, ampak vse starostne skupine.
Imamo tudi razvite infrastrukturne mreže, prek katerih je gibalno kulturo možno približati lokalnim okoljem; ZDUS,
zveza bolnikov z osteoporozo, zveza sladkornih bolnikov. V gibalno kulturo naj se vključi tudi dementne bolnike in
društva inkontinentnih bolnikov. Oviro razvoju gibalne kulture predstavlja nemobilnost in vse bolj razširjena debelost.
H gibalni kulturi sodi zato tudi širjenje potrebe po gibanju v javnosti in kultura prehranjevanja. Pri tem se je potrebno
izogibati tekmovalnosti, da se ne prizadene motivacije. Vlada podpira prizadevanja za večjo gibalno kulturo, vendar
v okviru enakopravne dostopnosti in strokovno pripravljenih aktivnosti.
Vaje za krepitev moči, okretnosti in ravnotežja predstavljajo osnovo preventive padcev med starejšimi in so izrazito
multidisciplinarno strokovno področje. Pri načrtovanju in spremljanju je spričo velikih razlik med starejšimi
posamezniki pomembna tudi medicinska stroka, da ne pride do neželenih posledic. Preventivna pozornost naj se
nameni ocenjevanju ogroženosti bolnikov z boleznimi in geriatričnimi sindromi, kjer so padci pogostejši, stanje pa naj
se ocenjuje celovito. Krepiti je potrebno javno zavest o nevarnosti padcev in njihovih dejavnikih tveganja in
varovalnih dejavnikih ter možnostih preprečevanja (povezava z različnimi kroničnimi boleznimi, polifarmacijo in
geriatričnimi sindromi, spoznavnimi zmožnostmi in socialno mrežo posameznika, dejavniki v bivalnem okolju,
socialnim statusom posameznik in drugo).
Celovito je treba razširjati možnosti za preventivo padcev, med drugim tudi vadbene površine, samo vadbo pa
omogočiti vsem socialnim slojem. K preventivi padcev lahko z aktivno vključenostjo veliko prispevajo društva
bolnikov. Pomemben dejavnik tveganja je med starejšimi zelo pogosta polifarmacija, kjer je potrebno opraviti še
veliko dela tako na strokovnem kot na javnem področju. Za stanovalce domov starejših občanov je značilna visoka
povprečna starost, ki sama po sebi ni ovira za razgibavanje, vpliva pa na pripravljenost za udeležbo pri
razgibavanjih. DSO imajo redno razgibavanje, nekateri dokazujejo, da je padce tudi med njihovimi stanovalci z
ustreznimi aktivnostmi mogoče korenito zmanjšati. Vsega o padcih še ne vemo, kar pa poznamo in vemó, je
potrebno združiti in se povezati z evropskimi pobudami. Ni vse v stroki in aktivnostih. Potrebna sta tudi srce in
sočutje.

114
3

Delavnice
Interaktivne delavnice na teme posameznih delovnih sklopov,
vodene aktivnosti
Igor Voljč
Inštitut Emonicum

Delavnica za AHA.SI – IKT
Razvoj uporabe IKT tehnologij za AHA.SI

Delovni sklop št. 4 / Work Package No. 4
Igor Voljč
Ljubljana, 8. januar 2015
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Izhodišča
Mobilnost, informiranost in vključenost v lokalno okolje in družbo
ter zdravje morajo biti dostopni posameznikom v vseh starostnih
obdobjih
Ljudje želijo svobodno, varno in samostojno živeti in se gibati v
svojem okolju
S svojimi izkušnjami, znanjem in željami lahko starejši
pomembno prispevajo k družbi
Sprejeti je potrebno takšne ukrepe, ki bodo starejšim z uporabo
novih tehnologij omogočili enakopravno udeležbo v družbi
The Active and Healthy
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Prednosti, ki jih prinaša tehnologija IKT na področjih
mobilnosti, zdravstvene nege, oskrbe in bivalnega okolja:
Starejši lahko z njeno pomočjo dalj časa ostanejo
neodvisni v svojem domačem okolju
Večje opolnomočenje in izboljšanje kakovosti življenja
starejših
Zniževanje stroškov za institucionalno nego, krajši čas
hospitalizacije, manjše število obiskov na domu
Večja vključenost starejših v lokalno okolje in družbo
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Stanje IKT v Sloveniji na področju aktivnega staranja
V Sloveniji je stopnja razširjenosti in uporabe rešitev IKT
zaenkrat nizka.
Razlogi za to so predvsem v:
pomanjkanju strateškega načrtovanja,
premajhnem med-sektorskem povezovanju,
problemu financiranja in ustreznih poslovnih modelov
(ne) informiranosti uporabnikov.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Stanje IKT v Sloveniji na področju aktivnega staranja
Primeri nekaterih dobrih praks v Sloveniji:
Projekt eZdravje, Ministrstvo za zdravje RS
Rdeči gumb
Projekt SAAPHO, iCarer, ZDUS, Ljubljana
Projekt Simbioza, Zavod Ypsilon, Ljubljana
Dom IRIS, Inštituta Republike Slovenije za
rehabilitacijo, Ljubljana
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Izzivi
Zmanjšati digitalni razkorak ob vedno hitrejšem razvoju tehnologije
Premagati socialno izolacijo velikega števila starejših ljudi v domačem okolju
Povezati zainteresirane skupine pri snovanju in izvajanju novih rešitev in storitev
Spodbujati in opozarjati na pomanjkanje tehnične standardizacije in razpršenost
rešitev
Premagovati odpor in nezaupanje uporabnikov do novih tehnologij
Vključevati starejše pri sooblikovanju rešitev
Zmanjševati obremenjenost neformalnih oskrbovalcev
Spodbujati izobraževanje starejših
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
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Ključni deležniki
Ponudniki storitev IKT
Ponudniki dostopa (telekomunikacijski operaterji, kabelski operaterji)
Ponudniki zdravstvenih in socialnih storitev (Socialni zavodi, centri za
socialno delo, združenja, zdravstvene ustanove, privatni sektor)
Dobavitelji opreme in naprav
Razvijalci aplikacij ter programskih rešitev (pametni telefoni, sistemske
rešitve)
Upravljavci stanovanjskih objektov (bivalno okolje)
Izobraževalne ustanove (Univerza za tretje življenjsko obdobje)
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Podpora samostojnemu bivanju v domačem
okolju in dolgotrajna oskrba

Hotel Lev, 8. januar 2015
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Število sodelujočih na delavnici: 60
Moderatorji: dr. Andreja Črnak Meglič, Janja Drole, Andreja
Peternelj, mag. Martin Toth
Poročevalec: Martina Horvat
Zapisnikarji: Hermina Smole, Lea Lebar; Anja Šonc, Mateja
Tamše
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Namen in cilji delavnice
Namen in cilji
Z deležniki pregledati analizo stanja, zastavljene prioritete in
nabor možnih rešitev ter predlagati izbor najbolj obetavnih
rešitev za dolgotrajno oskrbo.
Pridobljeni pogledi in komentarji udeležencev na analizo stanja,
predlog prioritet in nabor možnih rešitev oziroma ukrepov.
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Komentarji na analizo stanja
INSTITUCIONALNA RAVEN - preveč izpostavljen medicinski vidik
NEFORMALNA OSKRBA - v analizi stanja je premalo zajeta vloga
nevladnih organizacij
SISTEMSKA RAVEN - manjka informacija o odpravi arhitektonskih
ovir in informacijsko komunikacijske tehnologije
FINANCE - člani skupine so pohvalili analitsko poročilo, ki je bogato s
podatki in informacijami in možnimi predlogi rešitev posameznih
vprašanj.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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•Neformalna oskrba predstavlja ključen element v sistemu DO.
SISTEMSKA RAVEN

•večina je izrazila podporo prvi rešitvi, in sicer menijo, da je potrebno oblikovati
enoten zakon, ki bo opredeljeval tako dejavnost integrirane dolgotrajne
oskrbe, kot tudi načine financiranja
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Komentarji na zastavljene prioritete – vloga lokalne skupnosti

•izražena

je bila podpora ideji, da se vloga lokalne ravni opredeli v
zakonu; prevzeti bi morala predvsem vlogo enotne informacijske točke,
oblikovalke in nadzornice politik do starejših (priprava analize, strategije,
analiziranje izvajanje strategije, ...) – policy making; domovi starejših
občanov ocenjujejo, da bi vlogo informacijske točke prevzeli tudi oni

• Namen strategije je ta, da koordinatorja usmeri v to, da izvaja tudi
dodatne naloge, ki so potrebne, da se izvajala celovita skrb,

•V

primeru, da je obseg občine premajhen oz. ni sposobna zagotovit
koordinacijske funkcije, se lahko več občin dogovori o enotnem telesu, ki
bo povezoval interese vseh deležnikov
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Komentarji na zastavljene prioritete – vloga koordinatorja oskrbe
Vlogo koordinatorja izvajanja oskrbe pa naj bi po mnenju udeležencev
prevzel tisti organ / institucija, ki že sedaj izvajal velik del teh nalog
(dom starejših občanov, zdravstveni dom, CSD …), potrebno bi bilo le,
da se ta vloga dopolni na podlagi nalog, ki bodo opredeljene v strategiji.
Koordinator mora povezvati tako formalne izvajalce, nevladne
organizacije, kot tudi neformalne izvajalce, ki jim mora zagotavljati
ustrezen suport.

•Koordinacijska funkcija mora biti ustrezno finančno podprta.
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
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Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov
INSTITUCIONALNA RAVEN

•Krepitev vloge domov starejših občanov kot nosilcev skrbi za starejše –
dom kot izvajalec storitev dolgotrajne oskrbe.

•Zagotovitev večje poslovne in strokovne avtonomije (na podlagi potreb
in strokovnih odločitev po potrebi vzpostaviti manjše bivalne enote znotraj
institucij – gospodinjske skupine, po potrebi razviti posebne oddelke za
posebne skupine starejših (osebe z demenco …).

•Pomembno je vzpostavljati mednarodne standarde kakovosti pri vseh

izvajalcih dolgotrajne oskrbe.
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Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov
NEFORMALNA OSKRBA

•Zagotovitev izobraževanja neformalnim oskrbovalcem v skladu z uporabnikovimi
potrebami (financiranje v okviru zavarovanja za dolgotrajno oskrbo)

•Mreženje vseh deležnikov v sistemu DO.
•Informacijske točke na lokalni ravni.
•Zagotavljanje socialne varnosti neformalnih izvajalcev (plačevanje prispevkov za
socialno varstvo iz sredstev zavarovanja za DO), v primeru izstopa iz strga
delovne sile.

•Potrebna je možnost zagotavljanja počitka neformalnim oskrbovalcem.
•Medgeneracijsko sodelovanje in vzgoja že od vrtcev dalje
•Informacijska tehnologija mora biti prilagojena sedanjim uporabnikom.
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Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov
SISTEMSKA RAVEN

•

Večja koordinacija in povezanost vseh izvajalcev dolgotrajne oskrbe
(zdravstvenih in ostalih izvajalcev); potrebno je redno obdobno
srečevanje za reševanje konkretnih težav celotnega tima; primer dobre
prakse: Mestna občina Maribor;

•

Sistem mora biti zelo fleksibilen, da bo ažurno odgovarjal na probleme,
sami formalni postopki pa ne smejo biti ovira za dostop uporabnikov do
storitev – za neko določeno obdobje se ponudi neka rešitev za
reševanje akutnih problemov, temu pa sledijo formalni postopki; ti torej
ne smejo biti ovira za to, da uporabniki pridejo do potrebne pomoči
The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov
FINANCE – tristebrni sistem
Šlo bi za obvezno javno zavarovanje. Za njegovo financiranje bi združili vire iz
dveh obstoječih zavarovanj: iz zdravstvenega in pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. (približno 50% sredstev)
Proračun države in lokalnih skupnosti: lokalne skupnosti že sedaj doplačujejo
nekatere storitve. Dodali bi nov vir in sicer sredstva iz nove dajatve, kot navaja
koalicijska pogodba, ki bi nadomestila sredstva dosedanjega dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja. (Razdelil bi se na zdravstveno zavarovanje in
dolgotrajno oskrbo.) (približno 30-35% sredstev)
Doplačilo uporabnikov in njihovih svojcev. (približno 15-20%)
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Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov
Drugi predlogi:
Ena od možnosti pri financiranju je, da za del storitev, ki se nanašajo na
podporne funkcije financirajo uporabniki oz. njihovi svojci sami. Možnost
za to je uvedba 'odbitne franšize', doplačil pri uveljavljanju teh storitev ali
postavitev sorazmerno visokega praga za uveljavitev pravice. To naj bi
spodbujalo širitev prostovoljstva in obsega dela neformalnih oskrbovalcev.
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Predlagane rešitve, možni predlogi ukrepov
Člani skupine ocenjujemo, da bi uzakonitev pravic za dolgotrajno oskrbo v obliki
denarnega nadomestila prispevala k večji odgovornosti in racionalnosti pri
izvajanju oskrbe in pri trošenju sredstev.
Spodbujati je treba (tudi materialno) razne oblike pomoči s strani lokalne
skupnosti, civilne družbe, svojcev, prostovoljcev, itd., kar lahko zmanjša stroške.

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Izbrani primeri dobrih praks za tretjo, testno fazo projekta AHA.SI
INSTITUCIONALNA RAVEN

•

Izbor enega ali več domov starejših, ki že danes izvajajo skupnostne oblike
(npr. Dom starejših Črnomelj – nega na domu, mobilna pomoč na domu,
medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje prostovoljcev – Sadeži družbe,
sodelovanje s šolami, vrtci …)

•

Izbor že omenjene mestne občine Maribor

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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NAJLEPŠA HVALA VSEM ZA
SODELOVANJE!

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from
the European Union.
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Sistemska raven
Na delavnici o predlogih za ureditev sistema dolgotrajne oskrbe, ki jo je vodila dr. Andreja Črnak Meglič iz Inštituta
RS za socialno varstvo je sodelovalo 22 udeležencev.
Cilj delavnice je bil:
- oblikovati predloge za uvedbo enovitega in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe
- raziskati vlogo lokalne ravni v tem sistemu ter
- oblikovati predlog o naboru in izboru koordinatorjev, ki bi zagotavljali integrirano pomoč
Večina udeležencev je izrazila podporo rešitvi oblikovanja enotnega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo urejal tako
dejavnost kot financiranje. Sistem mora biti zelo fleksibilen, da bo ažurno odgovarjal na potrebe v konkretnem
okolju. Sami formalni postopki ne smejo biti ovira za dostop uporabnikov do storitev, zato je potrebno oblikovati
rešitve, ki bodo odgovarjale na potrebe po dolgotrajni oskrbi tudi v času, ko formalni postopki (izdaja odločb) še ne
bodo zaključeni.
Udeleženci so izrazili podporo ideji, da se vloga lokalne ravni opredeli v zakonu; prevzeti bi morala predvsem
vlogo enotne informacijske točke, oblikovalke in nadzornice politik do starejših (priprava analize, strategije, analiziranje izvajanje strategije, ...) in izbora najprimernejšega koordinatorja dolgotrajne oskrbe. V primeru, da je obseg
občine premajhen, se lahko več občin dogovori o enotnem telesu, ki bo povezoval interese vseh deležnikov.
Vlogo koordinatorja izvajanja oskrbe pa naj bi po mnenju udeležencev prevzel tisti organ / institucija, ki že sedaj
izvajal velik del teh nalog, potrebno bi bilo le, da se ta vloga dopolni na podlagi nalog, ki bodo opredeljene v strategiji. Koordinator mora povezovati tako formalne izvajalce, nevladne organizacije, kot tudi neformalne izvajalce,
ki jim mora zagotavljati ustrezen suport. Potrebno je zagotoviti redno obdobno srečevanje za reševanje konkretnih
težav celotnega tima. Omenjen je bil primer dobre prakse v Mestni občini Maribor. Koordinacijska funkcija mora biti
ustrezno finančno podprta.
Dr. Andreja Črnak Meglič
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Institucionalna raven
V skupini je bilo zbranih 15 predstavnikov socialnovarstvenih zavodov, v glavnem direktorjev. Vsi izvajajo institucionalno varstvo starejših, nekateri med njimi pa tudi pomoč na domu, oskrbo v oskrbovanih stanovanjih in dnevno
varstvo za starejše.
Namen razprave v delovni skupini je bil podati pripombe na analizo stanja, ki je bila pripravljena in posredovana
udeležencem, oceniti opredeljene prioritete in predlagane rešitve ter predlagati primere dobre prakse, ki bi jih v
nadaljevanju projekta lahko testirali na večji skupini zavodov.
Udeleženci delavnice so pohvalili sodelujoče pri pripravi analize stanja, so pa bili enotnega mnenja, da je institucionalni del zagotavljanja dolgotrajne oskrbe predstavljen z negativno konotacijo, oziroma predstavljen medicinski
vidik zagotavljanja storitev. Izrazili so stališče, da so bili domovi do sedaj nosilci razvoja dolgotrajne skrbe, vsi drugi
potencialni nosilci so jo razvijali v manjši meri.
Razprave se je nato osredotočala na vprašanje, kakšna naj bi bila vloga domov za starejše v luči sprememb, ki
bodo zaradi demografskih in drugih družbenih dogajanj nujne. Predstavniki domov s izrazili naslednja stališča:
- Ocenjujejo, da bi domovi za starejše občane lahko prevzeli vlogo informacijske točke in koordinatorja izvajanja
dolgotrajne oskrbe, saj že sedaj izvajajo velik del teh nalog, še zlasti v manjših ne mestnih okoljih
- Potrebna je krepitev vloge domov starejših občanov kot nosilca skrbi za starejše
- Potrebno je zagotoviti večjo poslovno in strokovno avtonomijo domov, saj sedanji togi in zastareli zlasti kadrovski
standardi predstavljajo oviro nadaljnjemu razvoju storitev dolgotrajne oskrbe
- Pri vseh, ki bodo v bodoče poleg domov izvajali storitve dolgotrajne oskrbe je potrebno vzpostaviti mednarodne
standarde kakovosti izvajanja le teh
- Potrebno bo vzpostaviti učinkovit sistem nadzora, še zlati v segmentu neformalne oskrbe, saj bi se lahko sredstva
porabljala nenamensko
V nadaljevanju so za testiranje v naslednji fazi projekta predlagali dva primera dobre prakse, in sicer:
- Regijska koordinacija med različnimi izvajalci dolgotrajne oskrbe v občini Maribor
- Dom starejših občanov Črnomelj, ki poleg institucionalnega varstva že izvaja skupnostne oblike dolgotrajne oskrbe – nega na domu, mobilna pomoč na domu, medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje prostovoljcev – Sadeži družbe, sodelovanje s šolami, vrtci…
Hermina Smole
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Neformalni oskrbovalci in nvo
V uvodnem delu smo vsem udeležencem predstavili namen in cilje delavnice. Neformalna oskrba je tudi pri nas
slabo prepoznana in premalo podprta s strani formalne oskrbe, družbe in politike, čeprav predstavlja pomemben
del izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe, ki se sedaj v Sloveniji izvaja. Udeležence smo seznanili s cilji neformalne
oskrbe, za katere menimo, da so ključni, da bo neformalna oskrba vključena v sistemsko reševanje in bo sestavni
del dejavnosti dolgotrajne oskrbe. Predvsem se mora neformalna oskrba v sistemu dolgotrajne oskrbe dopolnjevati s formalno oskrbo.
V nadaljevanju smo udeležence okrogle mize seznanili okvirno z analitskim poročilom oz. dobrimi praksami iz
držav, ki smo jih analizirali v okviru projekta. Povzeli smo tudi stanje v našem prostoru. Z analitskim poročilom so se
v večini udeleženci strinjali. Predstavnica nevladnih organizacij pa je poudarila, da želijo, da so le te širše zajete v
analitskem poročilu. Predlagajo tudi, da definicija neformalne oskrbe v Sloveniji vključuje, kot izvajalce, tudi nevladne organizacije.
Skupni dogovor udeležencev je bil, da nevladne organizacije pripravijo predlog vsebine dela nevladnih organizacij
v Sloveniji in tudi predlog kazalnikov merjenja učinkovitosti njihove vključenosti v neformalno oskrbo.
V nadaljnji razpravi so udeleženci delavnice izpostavili svoje videnje neformalne oskrbe, njihove dobre prakse in
tudi možnosti organizirane podpore neformalnim oskrbovancem. Menili so, da je še vedno prevelik poudarek na
institucionalnem varstvu, izvajanje oskrbe na uporabnikovem domu pa je ovirana zaradi previsokih cen storitev, pomanjkanja izvajalcev storitev, neformalni izvajalci imajo premalo znanja in podpore s strani formalne oskrbe. Kljub
temu, da je tehnologija zelo napredovala, pa jo v praksi malo uporabljamo za pomoč ljudem.
Stališče naše skupine je bilo, da je treba razvijati in podpirati širšo in ljudem prijazno tehnologijo. S takim pristopom bi povečali varnost uporabnikov, omogočili večjo podporo neformalnim oskrbovalcem in izboljšali kakovost
oskrbe.
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Širša razprava na delavnici je bila namenjena tudi izobraževanju in usposabljanju neformalnih oskrbovalcev. Prostovoljci so izpostavili birokratske ovire, za katere menijo, da so v prostovoljstvu nepotrebne.
Izobraževanje mora potekati na ravni potrebnih znanj in pridobivanju veščin, ki jih neformalni oskrbovalec potrebuje za izvajanje oskrbe. Izobraževanje mora biti za neformalnega oskrbovalca brezplačno. Pomembna pa je tudi
splošna vzgoja že otrok, ki mora spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in prikazati prostovoljstvo kot vrednoto.
Izpostavljena sta bil tudi primera dobre prakse: Invalidske organizacije imajo vzpostavljeno integracijo med uporabniki, formalno in neformalno oskrbo (pomoč na domu in invalid za invalida). Na Inštitutu SOČA imajo info točko,
kjer lahko vsak dobi informacije, podporo, se izmenjajo težave. Srečujejo se redno mesečno. Dom starejših občanov v Medvodah in Karitas sta za prostovoljke izvedla brezplačni tečaj neformalne oskrbe.
Udeleženci delavnice so izpostavili pomen lokalnega okolja za izvajanje neformalne oskrbe.
Glede na izkušnje tudi nekaterih drugih udeležencev je bilo mnenje vseh, da so za izvajanje in podporo neformalne oskrbe nujno potrebne info točke, mreženje vseh izvajalcev in služb, ki so v dolgotrajno oskrbo so vključeni in
aktivnejša vloga lokalnih okolij. Primere dobrih praks je treba vpeljati v sistem in s tem zagotoviti enako dostopnost
do storitev vsem, ki jih potrebujejo.
Izvajalci neformalne oskrbe, ki so tudi pri nas večinoma družinski člani, so po mnenju udeležencev delavnice pri
nas preobremenjeni. Zagotoviti jim je treba večjo podporo, ki mora biti jasno vključena tudi v zakonodajo.
Udeleženci delavnice podpirajo predloge, ki smo jih pripravili v okviru projekta. Neformalnim oskrbovalcem mora
biti zagotovljena socialna varnost, če so izključeni iz trga dela. Določila zakona morajo omogočiti tudi možnost
počitka neformalnemu oskrbovalcu na način, da se v času njegove odsotnosti v oskrbo vključi formalni oskrbovalec. Možne pa so še druge podpore, ki pa so odvisne predvsem od ureditve dejavnosti in zmožnosti države z vidika
finančne vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe.
Na delavnici skupine so z veliko zavzetostjo sodelovali različni deležniki, ki se neposredno ali posredno vključujejo
v izvajanje ali organiziranje neformalne oskrbe. Vseh udeležencev okrogle mize je bilo 13.
Andreja Peternelj
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Financiranje
Člani skupine, ki je obravnavala vprašanja financiranja dolgotrajne oskrbe, so si bili enotni, da je pri nas to področje še dokaj neznano oziroma se prekriva pod raznimi drugimi oblikami socialne varnosti in sicer v največjem delu
v obveznem zdravstvenem zavarovanju, deloma pa tudi v invalidskem in pokojninskem zavarovanju in v drugih
socialnovarstvenih področjih. Takšna ureditev ni primerna, saj ne temelji v zadostni meri na zagotavljanju specifičnih potreb ljudi, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju temeljnih dnevnih življenjskih aktivnosti. Zato je
nujno čim prej sprejeti poseben zakon, ki naj bi po vzoru drugih in skladno s priporočili Evropske komisije uredil
zavarovanje za dolgotrajno oskrbo kakor tudi dejavnost dolgotrajne oskrbe. To mora postati posebna veja socialne
varnosti in solidarnostnega socialnega zavarovanja. Pri tem pa dejavnost in zavarovanje morata vključevati vse
potrebne zdravstvene, socialne in podporne funkcije in storitve, prilagojene individualnim potrebam posameznikov, ki so odvisni od pomoči drugih.
Prizadevanja za sprejem posebnega zakona o dolgotrajni oskrbi so stari že več kot 10 let. Vsi poskusi priprave in
sprejema zakon,a so se najpogosteje zaustavili pri zagotavljanju finančnih virov za to dejavnost in zavarovanje.
Medtem pa se potrebe po tovrstni dejavnosti vse bolj povečujejo, saj se prebivalstvo Slovenije vse bolj stara, kar
spremlja tudi porast kroničnih degenerativnih bolezni. To ob, nekaterih drugih dejavnikih, povečuje število oseb,
odvisni od pomoči drugih. Ker se bo ta trend še nadaljeval je sprejem ustrezne zakonodaje o dolgotrajni oskrbi
nujen in bo zanjo potrebno najti ustrezne finančne vire. Nujno bo vzpostaviti finančno vzdržen in stabilen sistem
financiranja področja in temu ustrezno socialno varnost oseb, ki potrebujejo pomoč drugih pri opravljanju dnevnih
življenjskih aktivnosti.
Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo bi moralo biti javno, obvezno in univerzalno ter temeljiti na načelih solidarnosti,
enakosti in nepridobitnosti. Vanj bi bili vključeni vsi prebivalci Slovenije in drugi, ki na območju naše države opravljajo pridobitno dejavnost ali so zaposleni pri delodajalcih s sedežem v Sloveniji. Opravljanje storitev bi potekalo kot javna, nepridobitna dejavnost oziroma bi del nalog prevzeli prostovoljci, svojci, sorodnik in znanci. S tem bi
tudi zmanjšali stroške izvajanja dolgotrajne oskrbe.
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Člani delovne skupine so podprli predlog o tristebrnem modelu financiranja dolgotrajne oskrbe. Glavni vir vi bili
prispevki, ki bi jih plačevali isti zavezanci kot jih določa zakon v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Zato ne bi
bila potrebna nova prispevna stopnja , ampak bi se prenesla določena sredstva iz obveznega zdravstvenega in
pokojninsko - invalidskega zavarovanja, ki jih ti zavarovanji že zdaj namenjata za storitve, ki po svoji vsebini sodijo
v dolgotrajno oskrbo. Poleg teh sredstev, ki bi po ocenah dosegala nekaj več kot polovico potrebnih sredstev za
izvajanje zavarovanja, bi morale za izvajanje te oskrbe nameniti posebna sredstva država in lokalne skupnosti. Te
bi morale prevzeti obveznosti plačevanja prispevkov za socialno ogrožene osebe, ki same ne bi bile sposobne plačevati le teh in financirati določene programe pomoči osebam na njihovem domu in nekatere druge naloge, ki bi
jih določil zakon. Tretji vir bi morala biti zasebna sredstva uporabnikov oziroma njihovih svojcev, saj vseh potreb ne
bo mogoče pokriti le z javnimi finančnimi sredstvi. Možnosti za to so npr. v uvedbi odbitne franšize, manjših doplačil in podobno. To dokazujejo tudi izkušnje drugih držav z večletno tradicijo pri izvajanju dolgotrajne oskrbe. Delež
teh zasebnih sredstev bi moral biti tak, da ne bi onemogočal upravičenega uveljavljanja pravic.
Možnost zagotavljanja finančne vzdržnosti je več. Ena od teh je v določitvi sorazmerno visokega vstopnega praga
za uveljavitev pravic, druga pa v ureditvi, po kateri bi si podporne funkcije (pospravljanje, pranje perila, čiščenje
prostorov itd.) zagotovili uporabniki sami.
Izkušnje iz tujine kažejo, da bi uvedba denarnega prejemka za upravičence do dolgotrajne oskrbe lahko prispevala k večji racionalizaciji in skrbnosti pri trošenju sredstev in s tem za obvladovanje stroškov zavarovanja.
Za učinkovitejše obvladovanje stroškov je nujno določiti tudi primerne normative izvajalcev, ki bodo ustrezali
dejanskim zahtevam in potrebam področja, na katerem za velik del opravil ni potrebna visoka izobrazba ali neka
specialna znanja. K ukrepom racionalizacije sodi tudi preusmeritev dolgotrajne oskrbe od institucionalne oskrbe na
oskrbo na domu uporabnik. K temu je dodati še večjo skrb in vlaganja lokalnih skupnosti,svojcev, civilne družbe,
prostovoljcev in drugih v pomoč in skrb za starejše in tiste, ki potrebujejo pomoč drugih in so od nje odvisni pri
opravljanju dnevnih življenjskih aktivnosti.
Mag. Martin Toth
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Zaključki
1

Predstavili smo analize in dobili številne komentarje, ki jih bomo
upoštevali pri pripravi končnih poročil. Vsi deležniki so vabljeni, da
do konca februarja 2015 preko spletne stani www.staranje.si podajo
komentarje na analitska poročila, razprave v delavnicah in poročila z
delavnic.

2

Pri projektu AHA.SI bomo do junija 2015 preizkušali možne ukrepe
za vključitev v strategijo aktivnega in zdravega staranja. Delali bomo
transparentno, upoštevali bomo zbrane predloge in pobude. Deležnike vabimo, da nam pošljejo svoja mnenja in stališča. Rezultati bodo
predstavljeni na tretji AHA.SI konferenci.

3

Številni udeleženci konference so izpostavili pomen spremembe
odnosa do staranja v slovenski kulturi oz. družbi in predlagali, da se
možnost spremembe tega odnosa dodatno analizirajo, saj so ključ do
uspešne implementacije AHA.SI podlag v strategijo aktivnega in zdravega staranja. Pri projektu AHA.SI bomo preučili različne možnosti in o
rezultatih poročali na tretji AHA.SI konferenci.
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konstruktivnim rešitvam za Slovenijo.

elektronski naslov https://www.1ka.si/a/50416.
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Drugi delovni posvet projekta
AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI
(Active and Healthy Ageing in Slovenia – AHA.SI)

STARANJE PREBIVALSTVA – KJE SMO IN KAM GREMO?
8. januar 2015, Hotel Lev, Ljubljana
Program
08.00 – 09.00

Registracija udeležencev
Uvodni pozdravi

09.00 – 09.30

prim. dr. Ivan Eržen, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Dejan Levanič, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS
Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje Republike Slovenije
Staranje prebivalstva – kje smo in kam gremo?
dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nacionalni inštitut za javno zdravje

09.30 – 10.30

dr. Božidar Voljč, Inštitut Emonicum
dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Janja Drole, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

10.30 – 11.00

Odmor
Interaktivna razprava v treh delovnih skupinah
Aktivno in zdravo staranje
za aktivno in zdravo starost:
Podaljšano zaposlovanje

11.00 – 12.30

in odloženo upokojevanje
vodi: Inštitut za ekonomska
raziskovanja

preprečevanje padcev

Podpora samostojnemu

vodi: Inštitut Emonicum

bivanju v domačem okolju ter

Aktivno in zdravo staranje

vodi: Skupnost socialnih zavodov

za aktivno in zdravo starost:

Slovenije

dolgotrajna oskrba in nega

predupokojitvene aktivnosti
vodi: Nacionalni inštitut za
javno zdravje

12.30 – 13.30

Kosilo
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Nadaljevanje razprave v treh delovnih skupinah
Aktivno in zdravo staranje
za aktivno in zdravo starost:
Podaljšano zaposlovanje
13.30 – 15.00

in odloženo upokojevanje
vodi: Inštitut za ekonomska
raziskovanja

preprečevanje padcev

Podpora samostojnemu

vodi: Inštitut Emonicum

bivanju v domačem okolju ter

Aktivno in zdravo staranje

vodi: Skupnost socialnih zavodov

za aktivno in zdravo starost:

Slovenije

dolgotrajna oskrba in nega

predupokojitvene aktivnosti
vodi: Nacionalni inštitut za
javno zdravje

15.00 – 16.00

Skupna razprava, povzetki in zaključki
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The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from the
European Union.
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The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from the
European Union.
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Predstavitev projekta
Ime:Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia)
Akronim: AHA.SI
Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Partnerji:Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Inštitut Emonicum (Emonicum), Skupnost socialnih
zavodov Slovenije (SSZS), Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), Zveza društev upokojencev Slovenije
(ZDUS), EuroHealthNet (EHNet)
Vodja projekta: dr. Mojca Gabriječič Blenkuš
Trajanje: od 1. marca 2013 do 28. februarja 2016
Financiranje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
(DG EMPL)
Sofinanciranje: Minitrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Ministrstvo za
zdravje RS (MZ)

The Active and Healthy
Ageing in Slovenia has
received funding from the
European Union.

149
543

Priloge

Second Main project conference
Active and Healthy Ageing Strategy in Slovenia – AHA. SI
08.01.2015

1.

Overall, did the conference meet your expectations?

2.

How would you rate the conference in terms of:
1
Poor

Yes / No / Not quite

2

3

4

5
Excellent

2

3

4

5
Excellent

Venue location and access
Venue facilities
Staff helpfulness on the day
Catering
3. How would you rate the conference in terms of:

1
Poor

Networking opportunities
Quality of speakers
Exchange of knowledge and information
To what extent did the Conference provide you with the opportunity to understand the current
situation in relation to any of the topics below, which are relevant for you:
Extended employment and postponed retirement;

Excellent
b. Fall prevention and pre-retirement seminars;

Excellent
c. Long-term care

Excellent
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5. How would you rate the extent to which the Conference has enabled you to discuss priorities and
possible solutions in relation to the three topics mentioned above?

Excellent

6. How would you rate the quality of the information provided and the discussions in the interactive
workshops?

Excellent
7. To what extent will the information provided during the Conference in relation to the three main
topics mentioned above be of use to your work?
1
Poor

2

3

4

5
Excellent

If you feel you have benefited from this event, please explain how:
…………………………………….
………………………………………………
If you think this event could have been improved please tell us how:
…………………………………………………………
…………………………………………………………………
10. What sector do you work in?
Governmental sector: local, regional, national level
Voluntary sector /charity/NGO:
Private or independent sector:
Pensioners Associations
Other (please detail):
Which best describes your role?
Senior strategic manager
Project manager
Academic / researcher / student
Other (please detail):………………………….

Health
Social protection
Education
Economic

Policy-maker / politician
Practitioner / professional (face-to-face work)
Parent / carer,
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http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=0&pi=19&_19_view=item&_19_newsid=2709&pl=0-19.0.

http://novice.najdi.si/predogled/novica/021cc50b988f64bdc28e2bd9014d767e/seniorji-info/Slovenija/Posvet-

http://janezplatise.blogspot.com/2015_01_01_archive.html

TedenVsezivljenjskegaUcenja,

https://www.facebook.com/TedenVsezivljenjskegaUcenja?fref=nf

Platiše,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204347085250475&set=a.4409122859449.2158880.1
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