
Predvidena rast deleža prebivalcev starih 65 ali več let

in področja podpore države  

Leta 2018

19,4 %

Leta 2055

32 %

Socialna vključenost:
- zgodnje odkrivanje starejših, ki so socialno ogroženi,
- izvajanje programov vseživljenjskega učenja,
- oblikovanje medgeneracijskih programov in ak�vnos�.

Zdravstvena oskrba:
- krepitev terenske službe socialnih in /ali zdravstvenih 

delavcev,
- zgodnje odkrivanje demence in sistema�čna skrb 

za dementne,
- možnos� alterna�vne nege za starejše brez dostopa 

do zdravstvene oskrbe.

Aktivnosti in servisi: 
- s postavitvijo starejšim prijaznega bivalnega okolja, 
- s spodbujanjem večgeneracijskega bivanja, 
- s spodbujanjem socialne vključenos� in sodelovanja.

Transportne povezave:
- s fizično dostopnejšim javnim prevozom za starejše, 
- z zmožnostjo povezovanja starejših s starejšimi ali mlajši s starejšimi, 

ob skupni uporabi prevoznega sredstva (senior taxi), 
- z dobro zasnovanim in organiziranim javnim prevozom.

Turizem in kultura: 
- z vključevanjem starejših v pripravo turis�čnih programov in ponudb v lokalnem okolju, 
- z organizacijo akcij za spodbujanje in ohranjanje tradicij v lokalni skupnos�, 
- z razvojem in trženjem rokodelskih in tradicionalnih izdelkov za dodatni zaslužek starejših.

Dolgotrajna oskrba: 
- izvajanje integriranih storitev zdravstvene in socialne oskrbe na domu, 
- patronažni obiski, zagotovljeni v zadostnem obsegu, 
- vzpostavitev dnevnih centrov za starejše.

Promocija dobrega počutja, zdravega 
in aktivnega življenja: 
- brezplačne organizirane vadbe za starejšo populacijo prebivalcev, 
- uvedba špor�h in rekrea�vnih programov za starejše prebivalce, 
- izobraževanja in promocija zdravega načina prehranjevanja.

Prikazana rast deleža prebivalcev starih 65 let in več je povzeta po rezulta�h projekcij EUROPOP2018, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice EU, Islandijo, Norveško in Švico. Ostale trditve so pridobljene iz raziskave, ki jo je Nacionalni 
inš�tut za javno zdravje skupaj s Fakulteto za družbene vede (Univerze v Ljubljani) izvedel leta 2019 na podlagi mnenj iden�ficiranih deležnikov alpskega področja izbranih občin gorenjske in goriške regije.
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