
 

PRVO REGIJSKO SREČANJE –  
”AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE V SLOVENIJI” 

 

IZZIVI STARANJA V NOVOGORIŠKI REGIJI 
 

Nova Gorica, 24. november 2015 
 

PREDSTAVITEV PROJEKTA “STAREJŠI ZA 
STAREJŠE, ZA VIŠJO KAKOVOST 
ŽIVLJENJA DOMA”, V SEVERNO 

PRIMORSKI POKRAJINI 
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PROGRAM “STAREJŠI ZA STAREJŠE” 

  SOCIALNO VARSTVENMI  PROGRAM – od 2004  

  ZDUS – nosilec programa – zagotavljanje 

    strokovnih pogojev 

  PZDU – koordinator DU – izvajalcev programa  

  DU- izvajalci programa na območju delovanja 

  je program  za  tista  društva,  ki  želijo  pomagati 

    starejšim občanom nad 69 let, da bi le-ti čim  dlje 

    lahko živeli na svojih domovih 

  v program Starejši za starejše, je  vključenih   že 

    299 Društev upokojencev v Sloveniji. 
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CILJI IN NAMEN PROGRAMA 
  CILJI - spoznati potrebe po  pomoči starejših, 

    ki živijo doma 

  vzpostaviti stik z javnimi službami in NVO  

  organizirati in izvesti potrebno pomoč  

  NAMEN – omogočiti   čim   daljše   življenje    v 

    domačem okolju 

  seznanjati   lokalno    skupnost    o      kakovosti 

    življenja naših starostnikov 

  BISTVO PROGRAMA-da starejši     prostovoljci 

    obiščejo vse starejše od 69 let  v    svoji okolici, 

    jih povprašajo o tem kako živijo in jim poskušajo 

    organizirati ali nuditi pomoč, če jo potrebujejo 
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     FINANCIRANJE PROGRAMA   

  MDDEM, FIHO 

 

  NEKATERE OBČINE 

  

  DONATORJI (Krka, Vzajemna, Telekom)  

 

  DELO PROSTOVOLJCEV 
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NEKAJ  PODATKOV  O  PROJEKTU 
ZA  SLOVENIJO 

 v projektu 299 DU 

 

  dela 3943 prostovoljk in prostovoljcev 

 

  15 pokrajinskih koordinatorjev 

 

  vključenih 63 % starejših oz. 163.412 oseb 

 

  2014 - prostovoljci opravili 303.275 obiskov 

    in organizirali pomoč v 59.988 primerih 
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•  pokrivamo 63% Slovenije  
•  prisotni smo v 137 od 211-ih občin 
    



PROJEKT “STAREJŠI ZA STAREJŠE” 
V SEVERNO PRIMORSKI POKRAJINI 

  vseh DU v naši pokrajini 32  

  v projekt vključenih le 13 DU 

  Idrija, Cerkno, Vipava, Ajdovščina, Renče, Miren, 

    Kostanjevica, Kojsko, Deskle, Kanal,Tolmin, Bovec 

  v letošnjem letu Nova Gorica  

  234 prostovoljk in prostovoljcev 

  14 društvenih koordinatorjev  

  pokrajinska koordinatorica 
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VPRAŠALNIK 

  ima   6 poglavij   in  63 vprašanj o kakovosti  
    življenja starejših občanov 
  vse   aktivnosti   in   oblike   sodelovanja   s 
    starejšimi  občani  so  zasnovane  na osnovi 
    odgovorov  iz  raziskave  oz. vprašalnika,  ki  
    ga prostovoljci opravijo ob prvem obisku 
  z njim  ugotavljamo  predvsem  kako  ljudje 
    živijo ali morda potrebujejo pomoč in ali  si 
    želijo, da jih prostovoljci ponovno obiščejo 
  na  tej  osnovi   se  izvedejo vse   nadaljnje  
    aktivnosti,  ki  jih  v  društvu   spremlja   in  
    organizira koordinator prostovoljcev 
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DELO NA PROJEKTU V LETU 2014 

 

  v projekt je vključenih 8.251 starejših od 69 let 
 

  opravljenih 5.539 obiskov –  530  prvih  in  5009  

    ponovnih 
 

  nudenih 3202 pomoči 
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NUDENE POMOČI V LETU 2014 

  

  840 oseb dobilo pomoč 

  16 % obiskanih oseb 

  3202 pomoči 

  2925 pomoči naših prostovoljcev 

  287  pomoči  drugih  organizacij – Karitas 6x,  

    RK 10x, CSD 15x, CZOD 14x, PS 12x, drugi 2x 

  75 % žensk in 25 % moških 

  v povprečju 4 pomoči na osebo 
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89% pomoči so 

nudili v društvih 

upokojencev 

3 % pomoči so 

nudili v Karitasu 

na našo pobudo 

4% pomoči so 

nudili v RKS na 

našo pobudo 

CSD, patronažna 

služba, občina in 

drugi so nudili 

pomoč v 1% ali 

manj 

 Organizacije, ki so nudile pomoč 
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Druženje 50% 

 

Dostava paketov 

RKS 14% 

 

Dostava iz 

trgovine 7% 

 

Dostava hrane 

11% 

Pomoč pri hišnih 

opravilih 8% 

Prevoz k   

zdravniku 4% 

 

Spremstvo k 

zdravniku in 

sprehodi 5% 

 

Pogostost oblik pomoči 
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KAJ MENIJO STAREJŠI, KI JIH 

OBISKUJEMO 

  delo prostovoljcev je dobro sprejeto 

  razvijajo  se  lepi  odnosi,  krepi   se  zaupanje   v 

    medsebojno pomoč 

  naši prostovoljci  so starejše  ponovno  povezali  z 

    okoljem 

  marsikje   so   prostovoljci   tudi    edina    pomoč 

    osamljenim osebam 

  uporabniki želijo predvsem to, da  bi jih društveni 

    prostovoljci   tudi  v   prihodnje   obiskovali   tako 

    vestno, kot do sedaj 
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     CILJI ZA NAPREJ 

  v program postopoma vključiti vse starejše od 69 let 

    v naši pokrajini 

 

  nuditi čim več pomoči starejšim s prostovoljci DU  
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Hvala za vašo pozornost! 

 

Koordinatorica za Severno  

Primorsko pokrajino 

Janja Polanc 
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