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POVZFTE K

Slovenija ima vea desetletno tradicijo na podroiju institucionalne oskrbe starejiih, zadnjih dvajset let
je razvoj usmerjen tudi v lokalne storite, predvsem v smislu oskrbe na domu. V tem obdobju je bil
poudarek na institucionalnih oblikah nudenja nege in oskrbe, le-te pa obremenjene z zagovarjanjem

velikih ustanov, ki so po svoji naravi nenaklonjene individualnim pristopom in vidikom normalizacije.

Prav ta ko je bil pouda rek na zagotavljanju institucionalne oskrbe v upravnih srediidih, tako ima domove
od 2l2le 77 veijih obdin. Starostniki obdin pod pribli:no 8.700 prebivalci so prisiljeni Dm igrirati( v ved

deset kilometrov oddaljene domove. Stanje je z vidika socialne pravianosti in enakih pravic do izbora

storitev in programov nesprejemljivo. Starostniki v srednjih in manjiih obdinah tako nimajo moinosti
pre:iveti svojo starost v domaaem okoUu.

Sodobni sistem dolgotrajne oskrbe, ki ga pripravua Slovenija z zaostankom za evropskimi sosedi,

izenaduje pravice veaine starej5ih, ki so v domaEi oskrbi, in oskrbo z nastanitvijo v ustanovi. Na problem

finandne vzdrinosti, na potrebe po humani oskrbi in po vkljuievanju vsega prebivalstva v odgovorno
skrb za kakovostno staranje ob prihajajoiem demografskem staranju prebivalswa odgovarja projekt s

celovitim sistemom dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. S tem sledi evropskemu trendu
deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe.

V smislu razvojnega odgovarjanja na potrebe projekt prina!a izvirno resitev vzpostavitve )mreie malih
domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti<, ki

bo omogofila, >da bo iivljenje starostnikov potekalo dim bolj normalno naprej(, saj bodo omogodili
izvedbo potrebnih storitev, tako institucio na lnih kot skupnostnih, v vsakokratni lokalni skupnosti - vsi

kontakti in socialna mreia se v glavnem ohranja in nadaljuje.

Mreie malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe zahteva
intenzivnejSo povezavo z lokalnim okoljem, vzpostavitev socialne interakcije in integracijo obianov
lokalne skupnosti v skupno skrb za dobrobit starostnikov.

Cilj projekta je vzpostavitev )mreie malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane
dolgotrajne oskrbe( v obiinah Bled, Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik, Hrpelje-Kozina, Kozje, Log -

Dragomer, Lukovica, Moravske Toplice, Murska Sobota, Postojna, puconci, Sevnica, Sv. JurU ob
Siav nici, 5e ntjernej, 5e ntrupe rt, Vod ice in Zirovn ica do3t.L2.2027.

V tem smislu projekt natanano opredeljuje posamezne delovne pakete projekta z izdelavo WBS

strukture oz. opredelitvijo potrebnih aktivnosti, za dosego cilja.

KLJU.NE BESEDE

- starostnik

- izobraieva nje

- dolgotrajna oskrba

- deinstitucionalizacija

- norma lizacija iivljenja

- iivljenje v skupnosti

- kakovost

- ku ltura usklajenih odnosov
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1.. SITUACI]A V SLOVENIJI

V Sloveni.ii imamo na podrofju institucionalne dolgotrajne oskrbe starejiih v javni mreii 102

izvajalca, od tega 59 javnih zavodov in 43 koncesionarjev.

Povpreina kapaciteta je 205 stanovalcev na dom/zavod, kar pomeni, da pokriva.io Sirle lokalno

obmoaje, vedina sprejema stanovalce iz celotne Slovenije. Naaelo lokalnega bivanja v

institucionalni oskrbije samo delno uresniiena, predvsem v veijih obiinah.

V Sloveniji imamo 212 obtin, vendar ima dom za starejie na svojem obmodju le 77 obfin - vse

vedje obtine. Obdine, ki imaio do 8.700 prebivalcev, praviloma nimajo svojega doma oz. doma na

svojem lokalnem podrotju.

Stanje je z vidika socialne pravianosti in enakih pravic do izbora storitev in pro8ramov

nesprejemljivo. Starostniki v srednjih in manjiih obdinah nimajo moZnosti preiiveti svo.io starost v

domaiem okolju.

Slovenija se glede dolgotrajne oskrbe nahaja v protislovni situacijiglede na druge evropske driave:

na eni strani ima nadpovpretno Stevilo postelj za dolgotrajno oskrbo, na drugi pa akutne potrebe

po dodatnih 50% posteu (na sprejem v dom jih po podatkih Skupnosti socialnih zavodov trenutno

da ka blizu 11.000 starostnikov). Vzrok tem u je to, da nismo razvijali alternativnih oblik. Dolgotrajno

oskrbo starejiih smo tako doslej v Sloveniji zagotavljali samo v domovih za starej(e in v obliki
pomodi na domu. Le-ta je tako glede tasa izvajanja sluibe kot dasovnega obsega izvajanja storitve
pri posameznem uporabniku zelo omejena. V najved obiin se jo izvaja le med tednom v enem

(dopoldanskem) turnusu, pri posameznem uporabniku pa do 2 uri na delovni dan. Poleg tega je s

tem povezan tudi kadrovski in ekonomski problem.

Projekt:eli spodbuditi lokalne skupnosti, da vzpostavijo sistem delovanje lokalnega koordinatorja

dolgotrajne oskrbe za osebe nad 65 let, ki vodi enotno vstopno todko sistema v lokalni skupnosti,

organizira in koordinira aktivnosti, lokalna skupnost pa skupaj z njim in pristojnimi strokovnimi
osebami in institucijami (Dom starejiih, Center za socialno delo, Obmo6ne enote zavoda za

zaposlovanje idr.) planira potrebne aktivnosti in ukrepe.

Priaujoai projekt, katerega pobudniki, zdruieni v )Konzorciju 17(, so srednje in manjie obtin ter
druiba FIRIS lM PERL d.o.o. in INsTITUT Antona Trstenjaka, ieli kot prvi v Sloveni.ji vzpostaviti mre:o
malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni

skupnosti. Predlog sistemsko zajema storitve dolgotrajne oskrbe in socialno preventivo, glede na

potrebe starejiih oseb nad 65 let in drugih ogroienih oseb ranljivih skupin.
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2. STRATEGI]A IN MODEL DOLGOTRAJNE OSKRBE V LOKALNI

SKUPNOSTI

Mreio malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v

lokalni skupnosti je na nivoju ideje nastal v interakciji v projekt vkljuienih obain in druibe FIRIS

IMPERL d.o.o., ki Ze tretje desetletje dela na podroiju izobraievanja zaposlenih v sistemu

socialnega varstva in razvoju konceptov ter organizacijskega sistema oskrbe starejiih ter lnititut
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko soiitje, ki se ukvarja z razvojnim in akcijsko-

raziskovalnim uvajanjem novih programov skrbi za staro populacijo in za medgeneracijsko soiitje.

Analiza potreb dolgoiivosti, demografskih sprememb ipd. kaie na potrebo po razvoju novih

strategij na nivoju lokalne skupnosti pri vzpostavljanju dolSotrajne oskrbe ogroienih oseb iz

dolodenih ranljivih skupin. V okviru te strategije je Konzorcij 17 stratelki partner, ki v projekt

vkljuiuje razliine ciljne skupine: od ranljivih skupin, med katerimi so predvsem osebe 65+, do

druiinskih tlanov, izvajalcev zdravstvene nege in socialne oskrbe ipd.

Za oblikovanje modela dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti je pomemben inovativni pristop od

spodaj navzgor. V tem kontekstu je treba opredeliti strategije modela dolgotrajne oskrbe v lokalni

skupnosti, izdelati akcijski program, opredeliti delovanje v kontekstu modela integrirane

dolgotrajne oskrbe za ogroiene osebe iz doloienih ranljivih skupin, promovirati rabo m-platforme

(mobilni pametni telefon) in e-orodi.i. Prav tako vkljuaiti prenos ie znanih modelov inteSrirane

dolgotrajne oskrbe evropskih partnerjev projekta.

Model dol8otrajne oskrbe v lokalni skupnosti temelji na celovitem krajevnem reievanju

dolgotrajne oskrbe, ki se danes izvaja v treh detrtinah doma s strani druiinskih oskrbovalcev in ena

detrtina v domovih za stare ljudi. Ker je po danainjih spoznanjih humana in finanino vzdrina

dolgotrajna oskrba odvisna od celovitosti sistema oskrbe, bo mreia malih domov in alternativnih

oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti razvijala celovit model

v krajevni skupnosti. Ta model intenzivno povezuje podsisteme z lokalnim okoljem ter integrira

obiane v skupno skrb za kakovostno in dostojanstveno staranie. Celovita povezava vkljuiuje

krajevno politiko in stroko, nevladne organizacije in podjetja, povezava vea programskih

podsistemov pa omogoaa strokovni razvoj v naslednjih letih, ko se bo zaradi staranja prebivalstva

ved kakor podvojil delei ljudi, kl bodo potrebovali dolgotra.ino oskrbo. Princlp celovltosti

dolgotrajne oskrbe v kraju omogota veEjo izbiro po potrebah ljudi, enako dostopnost in uresniaitev

sodobne zahteve EU po d einst itucio n a lizaciji.

Programi mreie malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne

oskrbe v lokalni skupnosti omogodajo, >da dosedanje iivljenie poteka normalno naprej(, saj

omogoiajo izvedbo potrebnih storitev v vsakokratni lokalni skupnosti - vsi kontakti in socialna

mreia se v glavnem ohranja in nadaljuje.

Glede na razlidne potrebe je program mreie malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi

integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti razdeljen v 8 naslednjih podsistemov:

A. preventivno, a skupno bivanje s sa moorganizirano pomodjo,

B. skupnost z medsebojno pomoaio in profesionalno 12 ali 24 urno izvedbo dolgotrajne

oskrbe profesionalcev, zaposlenih v tej skupnosti ali kot zunanjih izvajalcev (outsourcing)

v lastni(kih ali najemnih stanovanjih v soseialni,
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C. bivanje ogroienih oseb iz doloaenih ranljivih skupin (starejii, invalidni, kronidno bolni,

samohranilci) v lastnih ali najemnih stanovanjih (tudi v oskrbovanih stanovanjih) s

storitvami dolBotrajne oskrbe na domu (24/7].in prilagajanjem stanovanja,

D. dnevni centri za starejie in druge ogroiene osebe iz dolofenih ranljivih skupin v lokalni

skupnosti,

E. kratkotrajna namestitev za starejie in druge ogroiene osebe iz dolotenih ranljivih skupin

v lokalni skupnosti oz. gerontoturizem.

F. integrirana bivalna enota za 20 stanovalcev, ki potrebujejo razlidno stopnjo nege in oskrbe

(celodnevna),

G. hisna skupnost za 12 oseb z demenco v neposrednem lokalnem okolju (celodnevna) in

H. dom za okoli 70 stanovalcev starejiih nad 65 let.

Ta sistem vkljuduje tako institucionalno varstvo, pomot na domu, storitvejavne mre:e kot storitve
prostovoljcev, sosedsko samopomod in pomof druiinskih dlanov.
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3. STRATESKA IZHODIS'A RAZVOJA MREZE PROGRAMOV

INTEGRIRANE DOLGOTRA]NE OSKRBE V LOKALNI SKUPNOSTI

3.1. Vsebinski vidik

... Projekti lokalnih skupnosti so v skladu z ukrepi EU in driave pomemben korak k nadaljnjemu

razvoju deinstitucionalizaclje, individualizacije in usmerjenostiv bivalne pogoje za posameznike ter

skupine starostnikov od faze, ko si ob samopomoai sami organizirajo iivljenje do faze, ko se jim

mora na osnovi javne sluibe zagotoviti dolgotrajno oskrbo/nego. Njegova glavna znafilnost je

zagotovitev kontinuitete vseh iivljenjsko pomembnih podroaU tako v primeru starosti, invalidnosti

kot tudi kronitno bolezenskih stanj. Bivanje teh oseb bo zagotovljeno v Zivljen.iskem prostoru

lastne lokalne skupnosti, v najemnih ali lastnilkih prilagojenih stanovanjih - s tem se kontakti in

socialna mreia ohranjajo in nadaljujejo. Dolgotraina oskrba bo prilagojena individualnim potrebam

in posebnostim. V Eim veaji meri bo zagotovljeno medgeneracijsko sobivanje in udeleiba tako

svojcev kot prostovoljnih sodelavcev.

Mreia malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v

lokalni skupnosti sledi sodobnim spoznanjem in konceptom, ki se uvel.iavljajo v evropskem

prostoru kot odziv na potrebe in ielje sodobnih starostnikov. obenem pomeni pomembno

inovacijo skupnostne organiziranosti dolgotrajne oskrbe kot celovitega modela dolgotrajne oskrbe

v kraju v povezavi z aktivnim staranjem in krepiNijo medgeneracijske povezanosti med vsemi

krajani ter lokalne skupnosti kot pobudnika in motivatorja. Kot tak naj bi bil zgled za prenos v d ruge

lokalne skupnosti v Sloveniii kot tudi v druge driave EU.

Pomembno je vzpostaviti vrednote (enakost, socialna vkljutenost, dostojanstvo, izbor) in

vzpostaviti dolgotrajne povezave med organizacijami, ki so aktivne v izobraievanju in

usposabljanju, povezovanju in aktiviranju ogroienih oseb iz nekaterih ranljivih skupin, predvsem

oseb 65+, na podroEju medgeneracijskega sodelovanja, na podroiju izvajanja zdravstvenih

storitev, Sportnem podrodju ipd. tako na lokalnem kot na regionalnem/nacionalnem nivoiu.

Prioriteta je tudi lzobraZevanje in usposabljanje za starejie in starejiih, izboljianje in iiritev

kakovostnih priloinosti za odrasle, s tem da se ponudbo uskladi s potrebami zdravstvene in

socia lne oskrbe starejSih.

... Konzorcij 17 na osnovi dobrega poznavania okolij in stanj ogroienih oseb na svojem podroa.iu,

moznosti povezav med formalnim in neformalnimi izobraievalci, poznavanjem trga uaenia in trga

dela, je zagotovilo uspeinega razvoja mreie programov integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni

skupnosti. Pri tem imata pomembno vlogo pobudnika in dlana Konzorcija 17 druiba FlRls IMPERL

d.o.o. in tNSTITUT Antona Trstenjaka, ki zagotavljata monitoring projekta in rezultatov, uspelnost

izvedbe in kakovost programov.

Na podroaju institucionalne oskrbe projekt vzpostavlja elemente V. generacije domov za starejSe,

katere notranja osnova je model hiSnih skupnosti z lastnim gospodinjstvom kot pomembnim

vidikom normalizacije.

predlog vzpostavitve celoviteBa, kakovostnega sistema preventivne in kurativne oskrbe temelji na

zakonodaji R slovenije, ki jo izpeljuie v skladu s potrebami in trainostnimi problemi in izzivi'



Upoiteva Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2O2O in

Strategiii varstva starej;ih do leta 2010. Je povsem v skladu s Socialno Agendo EU 2018 in

strateikimi usmeritvami EU obdobja 2021-2028, kot zadnjega EU dokumenta na tem podroaju. V

strategiji varstva starejSih so poudarki na skrbi za izvajan.ie storitev in programov socialnega varstva

na podrodju staranja ter sozitja generacij, na razvoju novih modelov pomoai dru:ini s starim

ilovekom, novih dloveku pri.jaznih programov oskrbe starih ljudi in drugih podpornih socialnih mre:
za kakovostno staranje ter soiitje generacij v lokalni krajevni skupnosti. Predlagani model oz.

sistem prispeva k temu, da se pri oskrbi in negi starih ljudi najde ravnoteije med druiino, novimi

socialnimi programiza stare ljudi ter nastanitvijo v ustanovi. Sistem bo tudi zgled za nove pristope

v tujini.

Moinosti delovanja po tem sistemu omogoda doseganje ciljev politik in je usklajeno z aktualnim

Zakonom o socialnem varstvu, Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
Pravilnikom o minimalnih tehnianih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev ter drugimi

akti in Bre za postopno izgrajevanje podsistemov modela, kar terja projektni pristop.

3.2. Operativni vidik

... V projekt >Mreia malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne
oskrbe v lokalni skupnosti< pristopajo nasledn.je obdine: Bled, Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik,

Hrpelje-Kozina, Kozje, Log - Dragomer, Lukovica, Moravske Toplice, Murska Sobota, Postojna,

Puconci, Sevnica, Sv. Jurij ob 5iavnici, 5entjernej, 5entrupert, Vodice in Zirovnica. Omenjene obdine

s pogodbo oblikujejo Konzorcij 17, ki je nosilec projekta. lzobraievalno podjetje na podrodju

dolgotrajne oskrbe FIRIS IMPERL d.o.o. je vodja projekta, oba z tnititutom Antona Trstenjaka za

gerontoloBijo in medgenacijsko soiitje sta polnopravna tlana in vkljudena v Konzorcij L7 kot
svetovalna sluiba.

... Vsa ka obdina, ala nica Konzorcija t7 , se zaveie, da bo v nasled njih osmih letih njena prioriteta razvoj

integrirane dolgotrajne oskrbe. Metoda za ta razvoj obainske skupnosti bo program svetovne in
slovenske m reZe starosti prijaznih mest in obiin, v katero se vsaka ala nica dejavno vtlani na zadetku

svojega dlanstva v Konzorciju 17.

.. Vsaka obfina, dlanica Konzorci.ja 17, ustanovi projektno skupino (najmanj 4 dlansko), ki se po

vkljuaiti v mreio starosti prijaznih obiin razSiri v obiinsko akcijsko skupino za integrirano
dolgotrajno oskrbo v starosti prijazni obaini.

.. V okviru sistema imajo lokalne skupnosti vei razlitnih moinosti:

Podsistem A:

samopomoina skupnost starostnikov ali oseb z invalidnostjo, ko ie ne potrebujejo storitve
profesionalne dolgotrajne oskrbe. Skupina starostnikov ali oseb z invalidnostjo biva v bivalni
skupnosti z najemn im i sta novanji veistanova njske h i5e oz. o bjekta a li v skupnosti lastnih stanova ni.
V primeru novogradnje se zaradi cenovne dostopnosti gradijo enosobna stanovanja ali apartmaji



do najved 44 m2. Praviloma gre za skupine od 5 do 8 oseb. Skupina ima profesionalnega skrbnika,

ki lahko znotraj nalog oz. odgovornosti suportira vea tovrstnih skupin.

Skupina sama oblikuje pravila skupnega iivljenja, ki zagotavl.iajo medsebojno pomod in druienje

ter skupaj s skrbnikom opredeli naloge in storitve, kijih le-ta opravlja za njih.

Podsistem B:

Samopomodna skupnost s profesionalno izvedbo dolgotrajne oskrbe. Skupina starostnikov biva:

B/1 - v lastniikih ali najemnih stanovanjih v neposredni soseidini ali

B/2 - v ved stanovanjski hiii.

Oblikujejo pravila skupnostnega iivljenja, ki zagotavljajo medsebojno pomoa in druienje, storitve

dolgotrajne oskrbe izvajajo profesionalci, zaposleni v tej skupnosti ali izva.ia.lo storitve v obliki

outsourcinga zunanji izvajalci. V primeru novogradnje se zaradi cenovne dostopnosti gradijo

enosobna stanovanja ali apartmaji, do najvet 44 m2.

Podsistem C:

Dolgotrajna oskrba na domu (2417]1; uporabniki bivajo v lastniikih ali najemnih stanovan.iih (tudi v

oskrbovanih stanovanjih) razprieno v lokalni skupnosti, ki ob pomoii podpornih sluib v veliki meri

nadomeida institucionalno oskrbo. Za ta podsistem je znaiilno lokalno povezovanje s

suportiranjem iivljenja starejiih oseb v manjiih okroijih s premerom npr. do 1 km. Nekje na sredini

je locirana v sklopu veEsta nova njskega ali samostojnega objekta sluiba pomoai na domu, ki nudi

storiwe dolgotrajne oskrbe na omenjenem teritoriju 24 v na dan, vse dneve v tednu. Vsak

stanovalec tako servisiranega stanovanja je od skupne todke oddaljen do pribliino 500 metrov ali

nekaj nadstropi.i. V sistemu ambulantne sluibe je urejena tudi sosedska/samopomoana kuhinja,

kjer se ob pomoai prostovoljcev pripravljajo obroki in skupni >klubski< prostor za sretan.ia oseb

razlidnih generacij. Do 40 % vseh izvajalcev pomoti oz. storitev je prostovoljnih sodelavcev, ki jim

je omogoteno osnovno izobraZevanje s podroa.ia izvajanja socialne oskrbe. Model ima vrsto

enostavnih vendar zelo udinkovitih elementov: od nudenja prostoaasnih aktivnosti, socialnega

mreienja, tudi v smislu medgeneracijskega sodelovania oz. sozitja, vse do sistemskega

zagotavljania in povezovanja s podpornimi sistemi pomoai, kot je denimo zdravstvo.

Omenjena ambulantna sluiba je lahko locirana tudi v sklopu enega od )institucionalnih(

programov, npr. bivalne enote ali doma za starejie.

Podsistem D:

Dnevni centri za starejie in druge ogroiene osebe iz doloienih ranljivih skupin v lokalni skupnosti-

Dejavnost se izvaja praviloma od 08.00 do 15.00 ure. Namen dnevnih centrov je zagotoviti varstvo

in dnevno oskrbo, prepredevati izoliranost in spodbujati vkljuaenost v mreZo socialnih odnosov,

omogoaiti aktivnega preiivljan.ia prostega aasa in vse:ivljenjskega uaenja
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Dejavnost dnevnega centra se izvaja v posebnih prostorih, prilagojenih za dnevno bivanje starejiih;
v samostojnem objektu aliv prostorski povezavi z drugimi programi mreie integrirane dolgotrajne
oskrbe. Dejavnost dnevnega centra se lahko izvaja tudi s sklopu posameznih hiinih skupnosti oz.

bivalnih enot kot samostojnih podsistemov ali v sklopu doma za starejie. V tem primeru mora biti
v povezavi s socialnim prostorom hiSne skupnosti ali bivalne enote ie manjii prostor (v izmeri
pribliino 20 m2) s poaivalniki, namenjen poiivanju uporabnikov programa dnevnega varstve.

Podsistem E:

Kratkotrajna namestitev za starejSe in druge ogroiene osebe iz dolodenih ranljivih skupin v lokalni

skupnosti, ki zaradi obveznosti, zadrianosti ali odsotnosti oijih druiinskih 6lanov potrebujejo

zatasno varno nastanitev in po potrebi oskrbo. V to kategorUo sodijo tudi oddihi, rekreacija in
preventivni programi za starejse oz. gerontoturizem. Za ta namen zgradi (adaptira v :e obstojedem

objektu) lokalna skupnost od tri do pet veajih sob v izmeri od 20 do 25 m2 z lastnimi sanitarijami,
tako da je v vsaki sobi moina nastanitev ene ali dveh oseb. Dobro je, da so prostori tega podsistema

v funkcionalni povezanosti z eno od struktur, ki ima organizirano pripravo hrane in storitve
dolgotrajne oskrbe (npr. hiSna skupnost, bivalna enota ali dom za starejie).

Podsistem F:

Hisna skupnost za osebe z demenco. HiSna skupnost zagotavlja 24 urno varstvo in oskrbo do 12

osebam z demenco. Po statusu sta dva tipa tovrstnih hisnih skupnosti:

F/1 - ustanovljenih na osnovi dovoljenja za delo. V tem primeru daje dovoljenje za izvajanje storitev
izven mreie javne sluibe ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Socialno oskrbo izvajajo

zaposleni v hiini skupnosti, zdravstveno nego pa po potrebi skladno z zdravstveno zakonodajo
patronaina sluiba;

F/2 - ustanovljenih na osnovi podeljene koncesije pristojnega ministrstva (v primeru, da je nosilec

te dejavnosti javno-zasebni zavod).

Podsistem 6:

Bivalna enota za stanovalce, ki potrebujejo razliano stopnjo nege in oskrbe oz. so osebe z upadom

kognitivnih funkcij v povezavi s staranjem (ko uporabnik 5e nima diagnoze demenca). Bivalna enota
nudi24 urne storitve dolgotrajne oskrbe za 20 stanovalcev in

G/1 - jo ustanovi obdina kot oskrbovalni dom na osnovi dovoljenja za delo ministrstva, pristo.inega

za socialno varstvo. Socialno oskrbo izvajajo zaposleni v bivalni enoti, zdravstveno nego pa po
potrebi skladno z zdravstveno zakonodajo patronaina sluiba.

G/2 - Bivalno enoto je mo:no ustanoviti tudi na osnovi podeljene koncesije pristojnega ministrstva
(v primeru, da je nosilec te deiavnosti javno-zasebni zavod).

Podsistem H:

skupnostni dom za starejse s kapaciteto do 70 stanovalcev. Dom je osredotoaen na celodnevno
institucionalno varstvo na nivoju posamezne lokalne skupnosti, ki ga bo izva.jal na osnovi sodobnih
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konceptov dela in novejiih re5itev arhitekture bivalnih prostorov. Dom je skladno s V. generacijo

domov za starejie programsko povezan z lokalno skupnostjo in vzpostavlja organizacijsko strukturo

hiinih skupnosti z lastnim gospodinjstvom kot pomembnim vidikom normalizacije. Skupnostni

dom za starejie je mozno ustanoviti le na osnovi podeljene koncesije pristoinega ministrstva (v

primeru, da je nosilec te dejavnosti javno-zasebni zavod) oz. sklepa pristojnega ministrstva o

raziiritvijavne mreie (v primeru, da .je nosilec te dejavnosti javni zavod).

Glede na medgeneracUsko povezovanje in vzpostavljanja tim normalnejiega iivljenjskega okolja

doma, imamo vea moinosti:

H/1 - Skupnostni dom za starostnike, ki potrebujejo razlidno stopn.io nege in oskrbe oz. so osebe z

upadom kognitivnih funkcij v povezavi s staranjem (ko uporabnik ie nima diagnoze demenca) ter

za osebe z demenco. Medgeneracijsko povezovanje sloni na obiasnem sodelovanju in aktivnostih

stanovalcev doma in obdanov v lokalni skupnosti.

H/2 - Druga moinost je skupnostni dom, v sklopu katerega je tudi doloaeno Stevilo neprofitnih

stanovanj za mlade druiine, ki prispevajo k normalnemu iivljenjskemu okolju, s poudarkom na

solidarnosti in dobrih sosedskih odnoslh.

H/3 - Tretja moinost je skupnostni dom, v sklopu katerega je tudi doloaeno Stevilo neprofitnih

garsonjer za itudente oz. mlade osebe, ki v zameno za ni:jo najemnino sodelujejo pri izvajanju

doloienih aktivnosti v domu. Vsebine dopolnilnih progra mov znotraj skupnostnega doma je moZno

5e dodelati v nadaljevanju nadrtovanja projekta.

Obiina se mora odloaiti za sistemski pristop, doloditi strategiio dolgotrajne oskrbe oseb nad 65 let

in oseb z invalidnostjo in opredeliti svoje potrebe in temu ustrezne reiitve. V tem smislu so mozne

razlidne komblnacije omenjenih variant. Obdina do npr.2.500 prebivalcl si bo izbrala morda

varianto A, B ali C v kombinacijl z varianto F ali G ali H. Obaine nad 4.000 prebivalci si bodo morda

izbrali varianto H v kombinaciji z varianto A, B, C ali D ipd.

Za upravljanje in vodenje podsistemov (razliinih programov dolgotrajne oskrbe v lokalniskupnosti)

ustanovi Konzorcij 17 )Javno zasebni zavod(.

Upravljanje in vodenje podsistemov lahko na nivo.iu posamezne obdine prevzame obstojeai javni

dom (torej ne Javno zasebni zavod) pod naslednjimi pogoji:

1. da del svoje kapacitete odstopi skupnostnemu domu (na ta naiin zmanjla Stevilo svojih

stanovalcev in omogoai pogoje za vzpostavite bolj kakovostnega bivanja);

2. da ima uveden sistem certificiranega upravljanja kakovosti;

3. da ima uveden model >Kulture usklajenih odnosov< in ustrezen certifikat, ki to dokazu.je

(kriteriji bodo naknad no opredeljeni).

v primeru, da v obdini vodi in upravlja podsisteme dolgotraine oskrbe obstojeaiiavni dom, je le-ta

najemojemalec obiinskega objekta za opravljanje institucionalne dolgotrajne oskrbe. Pogodbeni

stranki lahko pod doloaenimi pogo.ji prekineta naiemno pogodbo. V tem primeru prevzame

upravl.ianje in vodenje podsistemov dolgotrajne oskrbe v obdiniJavno-zasebni zavod Konzorcija 17.
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.. Ker bo investicija v objekte za izvajanje dolgotrajne oskrbe delno financirana tudi s krediti
Stanovanjskega sklada RS, je zavezanec odpladevanja anuitet za programe, ki jih vodi in upravlja
Javno-zasebni zavod on sam, za programe, ki .iih vodi obstojeti javni dom, pa je zavezanec

odplatevanja anuitet obiina, ki za to pridobiva sredstva iz najema objekta.

.. Ker projekt pomeni v enem delu razsiritev dosedan.le mreie javne sluibe na podrotju
institucionalne oskrbe starejiih, mora Javno-zasebni zavod pravico opravljanje institucionalnega
varstva v domovih za stareiie ali biva lnih enotah pridobiti na javnem razplsu za podelitev koncesije.
Ker gre pri tem tudi za politidno odloaitev, je vloga obdin oz. njihovih iupanov v te.i fazi zelo
pomembna.

Vsaka obdina, tlanica Konzorcija 77, zagotovi bodisi komunalno opremljeno zemljilie za izgradnjo
doma oz. objektov za druge podsisteme programov dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti ali

obstojede objekte, ki se jih z adaptacijo prilagodi razliinim programskim podsistemom. prav tako
financira izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja novogradenj ali
adaptacij obstojeaih objektov. To je namrea pogoj za vlogo za pridobitev EU sredstev oz. sredstev
EU skladov. Po pridobitvi EU sredstev bo moinost, da dobi ob6ina povrnjene stroike za izdelavo
projektne dokumentacije.

Vzpostavitev sistema na nivoju lokalne skupnosti in z njim povezani projekt je inovativen in
razvojen, ki vnaSa pomembno spremembo v smeri boljle kakovosti oskrbe starejiih v sloveniji,
vendar je izvedljiv samo pod pogojem pridobitve (v veijem obsegu) nepovratnih sredstev EU oz.

EU skladov. Zato je treba predlog sistema vgraditi v strategi.io R Slovenije 2O2L-2OZB kot
pomemben ukrep socialne in politike tra.jnostnega razvoja in z njim povezan program s

financiranjem iz kohezijskega, regionalnega in Evropskega socialnega sklada, pa tudi Kmetijskega
sklada (LAS). Hkrati pa se dele programa oz. njegove posamezne sestavine financira z drugimi
instrumenti, z njim povezane inovativne ideje in projekte pa prijavlja na razlidne razpise EU in v R

Sloveniji.

Ker je ukrepanje nujno, predlagamo, da se k sistemskemu ukrepanju na lokalnem nivoiu pristopi
ta koj in fina ncira tiste obaine, ki bodo imele pripravljeno prvo fazo, v kolikor so !e na voljo ustrezna
sredstva iz finandne perspektive 201-4 -2020, na osnovi Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 in sicer devete prioritete )socialna
vkljudenost<. MoZnost financiranja projekta vidimo v ludiprednostne osi ))2.9. Socialna vkljudenost
in zmanjsevanje tveganja revidine(, kjer je poudarjeno, da se bo doseganje cilja povetanja
dostopnosti in kakovosti skupnostnih storitev financiralo iz ESS in ESRR, zato da bi omogodili dim
vedji udinek posameznih ukrepov. Pa tudi druga faza - investiranje v infrastrukturo je v nekaterih
obdinah ie pripravljena in bi se lahko iz neirpanih viov zo]4-2o20 ESS, zagotovile tudi potrebne
spremljajote infrastrukturne investicije iz ESRR.

znotra.i te prednostne osi vidimo moinost financiranja projekta v sklopu >2.9.4. spodbujanje
razpoloiljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vkljudno z

zdravstvenimi in socialnimi storitvami sploinega pomena(, kjer se omenja vzpostavitev enotnega
sistema dostopnih in kakovostnih skupnostnih storitev za tiste, ki pomod najbolj potrebujejo, ter s

tem zmanjianje ali odloiitev vkljudevanje v institucionalne oblike varstva.

lzboljianje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe v sklopu ,2.9.5. Vlaganje v zdravstveno in
socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjlanju
neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vkljudenosti z laijim dostopom do
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druibenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na

skupnostne oblike storitev(. V sklopu tega cilia je omenjeno, da morajo obstojeai domovi za

starejie narediti korak naprej v smeri prilagajanja sedanjim potrebam dejavnosti, tako z vidika

bivalnih pogojev kot konceptov dela. za prehod v skupnostne oblike storitev bo s ciljem

deinstit uciona liza cije potrebno razviti 5e nove storitve in vkljuditi nove izvajalce teh storitev. Gre

za Siritev mre:e z manjlimi enotami za podprto bivanje (assisted living) in nadgradnjo bivalnih in

stanovanjskih skupin ter individualnih stanovanjskih enot.

. Ker so pri vseh investlcijah z udeleibo EU sredstev potrebna tudi lastna sredswa, bodo lahko

obdine, vkljuiene v Konzorcij 1.7, za Dtrde( programe najemale pri Stanovanjskem skladu RS kredite

po ugodnej5ih pogojih. Sredstva za meseana odplatevanja kreditov bodo vkljudena v ceno storitev.

... Projekt se bo izvajal v dveh fazah:

V prvi fazi:
. Se opravi analiza obstojeiega stanja in ugotavljanja potreb v obdinah Konzorciia 17 po

dolodenih programih in vsebinah ter podpornih strukturah.

. Pripravijo se kratka poroiila o delu v zadnjih petih letih na projektih EU in SLO (LAS) v

posameznih obaina h.

. Vsaka lokalna skupnosti opredeli zase vrste storitev in programov v mreii integrirane

dolgotrajne oskrbe, kijih bo izvajala (iz naslednjih podsistemov: samoorganizirajoae skupnosti,

ambulantna oblika24/7 dolgotrajne oskrbe, dnevnicentri, bivalne enote, hiine skupnosti, dom

za sta rej5e, kratkoEasna namestitev/gerontoturizem).

. Na nivoju lokalne skupnosti se opredelijo dodatne storitve in programe izven javne sluibe.

. Vsaka obdina opredeli naiine vkljuievanja oz. sodelovanja razlidnih generacij oz. nevladnih

organizacij v sklopu lokalne skupnosti.

. Vsaka lokalna skupnost vzpostavi koordinatoria programov, ki vodi tim za integrirano

dolgotrajno oskrbo v lokalni skupnostl ter zagotovi strukture za delovanje vstopne toake.

. za vzpostavitev mreie programov integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti se

pridobijo ustrezna komunalno opremljena zeml.iiiia za novogradnje oz. obstojede obiekte z

moinostjo adaptaci.je.

. lzdela se proiektna dokumentacija (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev

/lZP/, projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja /DGD/,

projektna dokumentacija za izvedbo gradnje /PZll in projektna dokumentacija izvedenih del

/PlD/l za izgradnjo inlali adaptacijo potrebnih objektov.

. Pripravijo se pri.iave na razpise za EU sredstva za financiranje )mehkega( programa projekta

(oblikovanje koncepta skupnostne organiziranosti dolgotrajne oskrbe, izobraievanje in

usposabl.janje, vzpostavitev funkci.ie koordinatorja v lokalni skupnosti) in izvedba teh

progra mov.

. pripraviio se prijave za pridobitev sredstev iz kohezijskih in regionalnih skladov za ))trdi(

program pro.iekta (pokrivanje stroikov projektiran.ja, izvedba adaptacij obstojeaih objektov,

izvedba novogradenj).
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. Opravi se obiirno informiranje obtanov, strokovne javnosti, civilna zdruZenja in politianih

strank lokalne skupnosti o projektu ))vzpostavitve mreie malih domov in alternativnih oblik

bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe<.

V drugi fazi:

. Pridobijo se finanana sredstev in realizacijo adaptacije in izgradnje infrastrukture.

. Opravi se izbor izvajalcev za gradnjo in opremo samoorganizirajoiih skupnosti, bivalnih enot,

hiSnih skupnosti ali doma za starejle.

. Vsaka lokalna skupnost oz. v njenem imenu Javno-zasebni zavod Konzorcija 17 pristopi k

izgradnji (adaptacija ali novogradnja) samoorganizirajoie skupnosti, dnenega centra, bivalne

enote, hiine skupnosti ali doma za starejie.
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4.ZAPIS PROJEKTA

4.1, Na men projekta

Namen projekta je izboljiati kakovost iivljenja ogroienih ljudi iz dolodenih ranljivih skupin,

predvsem oseb 65 +, ki zaradi starostne onemoglosti, fizidne ali psihiine obolelosti, teikih

iivljenjskih razmet, potrebujejo za zadovoljitev osnovnih Zivljenjskih potreb pomoi tretje osebe.

Prav tako je namen projekta izbolj5ati sobivanje in sodelovanje vseh generacij lokalne skupnosti,

ki prispeva k boljiemu podutju in smiselnemu iivljenju posameznika. S projektom ielimo

predstaviti moinost razlidnih oblik bivanja in programov dolgotrajne oskrbe za starejSe.

4.2 Cilj projekta

Vzpostavitev mreie programov integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti v obdinah: Bled,

Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik, Hrpelje-Kozina, Kozje, Log - Dragomer, Kobarid, Lukovica, Mirna,

Moravske Toplice, Puconci, Ruie, Sevnica, Sv. Jurij ob Siavnici, Sentjernej, Sentrupert, Ti5ina,

Vodice in Zirovnica do 31. 12.2028.

4.3 Opredelitev delovnih paketov projekta

DP 1: Analiza obstojedega stanja in ugotavljanja potreb v obdinah Konzorcija 17 po dolodenih programih

in vsebinah ter podpornih struktur do ...................

Za dosego tega cilia so predvidene naslednje aktivnosti:

Vsaka obiina

Konzorcija 17

za svoje

podrodje

Pridobiti demografske podatke (itevilo prebivalcev lokalne

skupnosti; Stevilo oseb starih 65 In ved v lokalni skupnosti; itevilo

stanovalcev, nameidenih v domsko oskrbo in kje so name5deni;

Stevilo oskrbovancev na domu).

Pridobiti podatke o programih za starejie v lokalni skupnosti (kot

npr. pomoi na domu, dnevno varstvo, starejii za starej5e, skupine za

samopomoi, druiinski pornodnik, klub svojcev, vkljuienost v starosti

prijazno obiino, pomoi na daljavo (rdeii gumb oz. IKT), ...

Pridobiti podatke o nevladnih organizacijah ali druStvih, ki aktivno

delujejo v lokalni skupnosti na podroiju kakovostnega staranja (kot

npr. Druitvo upokojencev, Rdeii krii, Karitas, druStvo invalidov,

druStvo kmedkih iena, medgeneracijska druitva, gasilska druitva,

AMZ, AMD, turistiina druitva, kulturna druitva, Sportna druStva,

ljudske univerze, ... in navesti oceno aktivnosti).

Ugotoviti moinosti povezovanja z >javnim okoljem< (5ola, vrtec,

zdravstveni dom, cerkev, trgovine, zelene in rekreacijske povrSine,

fitnes center, kavarna, bife, gostilna,frizer, po5ta, banka ...) in

dostopnost oz. bliZina.
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Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

1

2

3
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5 Ugotoviti in opredeliti obseg potreb v lokalni skupnosti po dodatni

vzpostavitvi manjie enote vrtca, ki bi bila v sklopu Doma ali bivalne

enote.

6 Navesti podatke:

Ali ima obdina zdravstveni dom ali zdravstveno postajo.

Ali opravljajo zdravstveno dejavnost v sklopu zdravstvenega

doma tudi zasebni zdravniki.

lma obiina patronaZno varstvo v sklopu samostojnega javnega

zavoda ali zasebno patronaZno varstvo.

DP 2: Opredelitev vloge in naloge koordinatorja v lokalnih skupnostih Konzorcija 17 do

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

1 Koordinator v lokalni skupnosti predstavlja vstopno toiko v
programe integrirane dolgotrajne oskrbe za ogroiene osebe iz
dolodenih ranljivih skupin.

Vsaka obdina

Konzorcija 17

za svoje

podroije2 Koordinator vodi razvojni tim za integrirano dolgotrajno oskrbo v

lokalni skupnosti, katerega ilani so poleg njega vodje vseh

programov na tem podroiju (vodja pomodi na domu, vodja doma,

vodja bivalne enote, vodja dnevnega centra, itd) in sodeluje v

akcijski skupini SPMO.

3 Koordinator informira in svetuje ogroienim osebam iz doloienih
ranljivih skupin o moinostih in pravicah.

4 Koordinator podpira druiinske oskrbovalce in druge neformalne

oskrbovalce: informiranje, organiziranje tedajev in skupin za

samopomod svojcev, svetovanje, ipd.

5 Koordinator vodi mreio medgeneracijskega prostovoljstva za

kakovostno staranje: medgeneracijske skupine, druiabniStvo,

skupine za samopomod.

6 Koordinator animira prilagajanja stanovanj za starost.

7 Koordinator sodeluje s strokovnimi sluibami obdine (socialne,

zdravstvene, infrastrukturne ...), nevladnimi organizacijami in

zavzete posameznike (iskanje skupnega interesa za kakovostno

staranje in soiitje generacij v kraju; sinergidno sodelovanje pri

izvajanju dogovorjenih programov).
a Koordinator je spodbujevalec medgeneracijskega povezovanja v

skupnosti.

9 Koordinatorje odgovoren za vzpostavltev registra s podatki, vezani

na dolgotrajno oskrbo ogroienih oseb iz dolodenih ranljivih skupin

in enotno informacijsko platformo.
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DP 3: Opredelitev storitev in modela dela samoorganizirajodih skupnosti v obdinah Konzorcija !7 do

Za dosego tega cilja so predvidene naslednie aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren

za izvedbo

aktivnosti

1 Cilj samoorganizirajotih skupnosti je ohraniti in izboljiati iivljenje

ogroienih oseb iz doloienih ranljivih skupin in iim dlje ohraniti njihov

iivljenjski prostor.

Vsaka obiina

Konzorcija

17 za svoje

podroije2 Ciljna skupina so predvsem ogroiene osebe iz dolodenih ranljivih

skupin, pri temer se spodbuja medgeneracijsko sodelovanje.

3 Taka samoorganizirajoia skupnost je samoodloina: sama izbira

dlane skupnosti, de potrebuje pomoi, se sama odlofa, od kje bo

dobila to pomoE, pri 6emer jim je na voljo svetovanje in pomod

skrbnika. Vsaka samoorganizirajoda skupnost ob pomodi skrbnika

zase doloii, na katerih podroijih iivljenja potrebujeio zunanjo

pomoi. Npr.: prevozi, nakupi, popravila, pomod na vrtu, pomod v

gospodinjstvu, iiSdenje snega ipd. O nadinu iivljenja, delovanja,

oblikovanju vsakdana, ritualih, medsebojnih odnosih ipd. odlofajo

stanovalci samoorganizirajode skupnosti sami.

4 Samoorganizi rajode sku pnosti pon ujajo obia nov model sodelovanja

in znotraj skupnosti nudijo Siroko paleto medsebojne pomodi na

najrazlidnejiih podrodjih iivljenja in sobivanja. Na ta naiin pokrivajo

svoje potrebe, ponudijo priloinosti za sodelovanje, soorganizirajo

iivljenje v skupnosti in vplivajo na socialni razvoj lokalne skupnosti.

5 Samoorganizirajode skupnosti po potrebi koristijo storitve pomodi na

domu, storitve patronaZne sluibe ali sami zaposlijo osebo za

vsakodnevno pomoi, ki jo opredeli skupnost, lahko pa tudi sami

zaposlijo ali angaZirajo zunanjega ponudnika za izvajanje javne

sluibe dolgotrajne oskrbe.

6 V sklopu bivalnih prostorov ima samoorganizirajofa skupnost

enosobna stanovanja ali apartmaje.

7 V vsaki samoorganizirajoii skupnosti je urejen skupni socialni

prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevnim prostorom.

8 Pri opremljanju stanovaldevega stanovanja oz. apartmaja ima

prednost lastno pohi5tvo.

9 Pri opremljanju socialnega prostora sodelujejo stanovalci

samoorganizirajoie skupnosti.

Dp 4: Opredelitev storitev in modela dela v ambulantni obliki 24/7 dolgotrajne oskrbe v obdinah Konzorcija

17 do..........

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

1 Storitve in programe se vzpostavi na osnovi samofinancirania in

sofinanciranja obiine (skladno s trenutno zakonodajo) oz. po

merilih bododega Zakona o dolgotrajni oskrbi-

Vsaka obdina

Konzorcija 17 za

svoje podrodje
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2 Po vzpostavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi se v sklopu

ambulantne oblike 24/7 dolgotrajne oskrbe izvajajo na domu

uporabnikov storitve socialne oskrbe kot tudi zdravstvene nege.

Prav tako se po potrebi nudijo storitve socialnega servisa, skladno

z dogovorom.

3 Ambulantna oblika 24/7 dolgotrajne oskrbe v veliki meri

nadomeida institucionalno oskrbo. Za ta podsistem je znadilno

lokalno povezovanje s suportiranjem iivljenja starejiih oseb v

manjSih okroijih s premerom do 1 km. Nekje na sredini je locirana

v sklopu vedstanovanjskega ali samostojnega objekta sluiba

ambulantne oblike 24/7 dolgotrajne oskrbe, ki nudi storitve
dolgotrajne oskrbe na omenjenem teritoriju 24 ur na dan, vse

dneve v tednu.

4 V sistemu ambulantne sluibe je urejena tudi sosedska/

samopomodna kuhinja, kjer se ob pomodi prostovoljcev

pripravljajo obroki in skupni >klubski< prostor za sreianja oseb

razliinih generacij.

Do 40 % vseh izvajalcev pomodi oz. storitev je prostovoljnih

sodelavcev, ki jim je omogodeno osnovno izobraievanje s podrodja

izvajanja socialne oskrbe.

5 Model ima vrsto enostavnih vendar zelo udinkovitih elementov:

od nudenja prostodasnih aktivnosti, socialnega mreZenja, tudi v
smislu medgeneracijskega sodelovanja oz. soiitja, vse do

sistemskega zagotavljanja in povezovanja s podpornimi sistemi
pomoii, kot je denimo zdravstvo.

6 V ambulantni obliki 2417 dolgotrajne oskrbe vzpostaviti delo po

biografiji uporabnika.

7 Vzpostaviti nadin zagotavljanja dobiih odnosov med izvajalci

ambulantne oblike 24/7 dolgotrajne oskrbe in uporabniki.

8 Opredeliti sodelovanje s podpornimi sluZbami (zdravnik,

patronaina sestra, socialni delavec, fizioterapevt, ...)

DP 5: Opredelitev storitev in modela dela dnevnega centra za starejie in druge ogroZene osebe iz

dolodenih ranljivih skupin v lokalni skupnosti Konzorcija 17 do ...........

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti
1 Dejavnost se izvaja praviloma od 08.00 do 16.00 ure. Vsaka obdina

Konzorcija 17

za svoje

podroije

2 Namen dnevnih centrov je zagotoviti varstvo in dnevno oskrbo,

prepredevati izollranost in spodbujati vkljudenost v mreZo socialnih

odnosov, omogoditi aktivnega preiivljanja prostega dasa in

vseiivljenjskega udenja.

3 V dnevnem centru so na voljo storitve socialne oskrbe, po potrebi tudi
zdravstvene nege.
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4 Dejavnost dnevnega centra se izvaja v posebnih prostorih,

prilagojenih za dnevno bivanje starej5ih; v samostojnem objektu ali v

prostorski povezavi z drugimi programi mreie integrirane

dolgotrajne oskrbe.

5 Dnevni center ima skupni socialni prostor, prostor za poditek,

negovalno kopalnico s kopalno kadjo, pisarniSki prostor z mizo za

timske sestanke.

DP 6: Opredelitev storitev in modela dela kratkodasnih namestitev in gerontoturizma v obdinah Konzorcija

L7 do..........

Dp 7: Opredelitev storitev in modela dela v bivalnih enotah v ob€inah Konzorcija 17 do ...........

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj Odgovoren za

izvedbo aktivnosti

1. Za kratkotrajno namestitev starej5ih in drugih ogroienih oseb

iz dolodenih ranljivih skupin v lokalni skupnosti, ki zaradi

obveznosti, zadrianosti ali odsotnosti oijih druiinskih dlanov

potrebujejo zadasno varno nastanitev in po potrebi oskrbo

ter za oddih, rekreacijo in preventivne programe za starejie

oz. gerontoturizem lokalna skupnost zgradi (adaptira v ie

obstojedem objektu) od tri do pet veijih sob v izmeri od 20 do

25 m2 z lastnimi sanitarijami.

Vsaka obiina

Konzorcija 17 za

svoje podroije

2 K prostorom za kratkotrajno namestitev oz. gerontoturizem

sodi tudi manjii socialni prostor s iajno kuhinjo, skupno

jedilnico in dnevnim kotiikom.

3 Uporabniki kratkotrajne namestiwe oz' gerontoturizma lahko

koristijo posamezne storitve oz. aktivnosti drugih programov

podsistemov v lokalni skuPnosti.

4 Prostori za kratkotrajno namestitev oz. gerontoturizem mora

imeti samostojen vhod v objekt.

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

1 Bivalne enote so namenjene stanovalcem, ki potrebujejo razliino

stopnjo nege in oskrbe.

Vsaka obfina

Konzorcija 17

za svoje

podrodje
2 Bivalne enote delujejo na osnovi dovoljenja za delo ali podeljene

koncesije (20 stanovalcev).

3 ee delujejo na osnovi dovoljenja za delo, oblikujejo delovne time

samo delavci s podrodja socialne oskrbe, storitve zdravstvene nege

pa po potrebi izvaja patronaina sluiba zdravstvenega doma'
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4 ee deluje bivalna enota na osnovi podeljene koncesije, je delovni tim
oblikovan multiprofesionalno, od delavcev s podrodja socialne

oskrbe kot zdravstvene nege.

5 K bivalni enoti je lahko programsko vezana tudi dnevna oblika

dolgotrajne oskrbe za 10 - 15 starostnikov.

6 Prav tako je lahko programsko vezan program ambulantne oblike
24 | 7 dolgotrajne oskrbe.

7 V bival enoti mora biti vpeljan model >Kulture usklajenih odnosov<

in upravljane kakovosti po E-Qalinu.

8 Vzpostaviti model refereninosti - vsak stanovalec ima referendno

osebo.

9 Vzpostaviti aktivno partnerstvo med obiino in bivalno enoto
(partnerstvo v lokalni skupnosti).

10 Vzpostaviti deinstitucionaliziran koncept delovanja bivalne enote -
brez vseh elementov institucije (kot so: uniforme, medicinsko

izrazoslovje, naravnanost na ustanovo).

11 Vzpostaviti filozofijo v bivalni enoti, da je stanovalec tisti, ki odloda o

svojem iivljenju, hiSna skupnost pa ga podpira pri njegovih

odloiitvah.

72 Vzpostaviti koncept dela, ki stanovalce vkljuiuje k aktlvnemu

soustvarjanju oblikovanju dneva (aktivnosti, dnevne rutine, obroki,
vstajanje in odhod v posteljo).

13 Vzpostaviti koncept dela, ki stanovalce vkljuduje, da skladno z
moinostmi sodelujejo pri vseh hiinih in gospodinjskih opravilih
(kuhanje, di5denje, pranje perila).

t4 Vzpostaviti delo po biografiji stanovalca in nadrtovanje odnosov s
stanovalci.

15 Vzpostaviti natin pomoii stanovalcem in njihovi podpori pri

medseboj nem spoznavanj u stanovalcev, nji hovem u povezovanju ter
druZenju.

16 Vzpostaviti naiin zagotavljanja dobrih odnosov med zaposlenimi ter
med zaposlenimi in vodstvom.

L7 Vzpostaviti nadrtovanje odnosov s svojci in lokalno skupnostjo.

18 Zagotoviti pogoje za osebnostno rast zaposlenih.

t9 Zagotoviti, da bivalna enota grajena po arhitekturi 4. in 5.

generacije.

20 Vzpostaviti naiin opremljanja sob stanovalcev, kjer stanovalec sobo

opremi z lastnim pohiitvom (ie ne ieli, opremi hiSna skupnost).

21 Vkljuaiti svojce in lokalno skupnost kot ilane nadzornega odbora
posamezne bivalne enote.
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DP 8: Opredelitev storitev in modela dela v hiSnih skupnostih v obdinah Konzorcija 17 do

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

L HiSne skupnosti za osebe z demenco so namenjene stanovalcem,

ki potrebujejo razliino stopnjo nege in oskrbe. Skladno z normativi

lahko hiSna skupnost za osebe z demenco sprejme maksimalno 12

stanovalcev.

Vsaka obdina

Konzorcija 17

za svoje

podroEje

2 Hi5ne skupnosti za osebe z demenco delujejo na osnovi dovoljenja

za delo ali podeljene koncesije (20 stanovalcev).

3 ee delujejo na osnovi dovoljenja za delo, oblikujejo delovne time

samo delavci s podrodja socialne oskrbe, storitve zdravstvene nege

pa po potrebi izvaja patronaina sluiba zdravstvenega doma.

4 de deluje hiSna skupnost za osebe z demenco na osnovi podeljene

koncesije, je delovni tim oblikovan multiprofesionalno, od

delavcev s podroija socialne oskrbe kot zdravstvene nege.

5 K hiSni skupnosti za osebe z demenco je lahko programsko vezana

tudi dnevna oblika dolgotrajne oskrbe za 10 - 15 starostnikov.

Prav tako je lahko programsko vezan program ambulantne oblike

24 I 7 dolgotrajne oskrbe.

6 V hiini skupnosti za osebe z demenco mora biti vpeljan model

>Kulture usklajenih odnosov< in upravljane kakovosti po E-Qalinu.

7 Vzpostaviti model refereninosti - vsak stanovalec ima referenino

osebo.

8 Vzpostaviti aktivno partnerstvo med obiino in hi5no skupnostjo

(partnerstvo v lokalni skupnosti).

9 Vzpostaviti deinstitucionaliziran koncept delovanja hiine

skupnosti- brez vseh elementov institucije (kot so: uniforme,

medicinsko izrazoslovje, naravnanost na ustanovo).

10 Vzpostaviti filozofijo v hi5ni skupnosti, da je stanovalec tisti, ki

odloia o svojem iivljenju, hiSna skupnost pa ga podpira pri

njegovih odloditvah.

7t Vzpostaviti koncept dela, ki stanovalce vkljuduje k aktivnemu

soustvarja nj u oblikova nju dneva (a ktivnosti, dnevne ruti ne, obroki,

vstajanje in odhod v posteljo).

72 Vzpostaviti koncept dela, ki stanovalce vkljuduie, da skladno z

moZnostmi sodelujejo pri vseh hi5nih in gospodinjskih opravilih

(kuhanje, diiienje, pranje perila).

13 Vzpostaviti delo po biografiji stanovalca in nairtovanje odnosov s

stanovalci.

14 Vzpostaviti nadin pomoii stanovalcem in njihovi podpori pri

medsebojnem spoznavanju stanovalcev, njihovemu povezovanju

ter druienju.

15 Vzpostaviti naiin zagotavljanja dobrih odnosov med zaposlenimi

ter med zaposlenimi in vodstvom.

16 Vzpostaviti nadrtovanje odnosov s svojci in lokalno skupnostjo.

17 Zagotoviti pogoje za osebnostno rast zaposlenih.
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18 Zagotoviti, da hiSna skupnost grajena po arhitekturi 4. in 5.

generacije.

19 Vzpostaviti nadin opremljanja sob stanovalcev, kjer stanovalec

sobo opremi z lastnim pohiStvom (de ne ieli, opremi hi5na

skupnost).

20 Vkljuditi svojce in lokalno skupnost kot dlane nadzornega odbora
posamezne hiSne skupnosti.

DP 9: Opredelitev storitev in modela dela v domu za starejie v obdinah Konzorcija 17 do

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti
7 Domovi za starejSe s svojo kapaciteto pokrivajo potrebo po

institucionalni oskrbi posamezne lokalne skupnosti. Pri nafrtovanju
kapacitete se naj upoitevajo potrebe lokalne skupnosti dez 10 let.

Praviloma lokalni dom za starejie nima manj kot 64 stanovalcev (2

x 12 oseb z demenco, 2 x 20 oseb z razliino potrebo po negi in

oskrbi).

Vsaka obiina

Konzorcija 17

za svoje

podroije

2 Dom za starejie ima samo eno- in dvoposteljne sobe. Vsaj 80 % vseh

stanovalcev mora imeti na voljo enoposteljne sobe.

3 Osebam z demenco morajo biti namenjene najmanj 2 hiSni

skupnosti po 12 stanovalcev.

4 Dom za starejie lahko ima v svoji sestavi tudi enoto za mlajSe

invalide, ki pa mora imeti samostojen vhod v objekt.

5 V okviru doma za starejSe je lahko tudi dnevna oblika dolgotrajne
oskrbe za 10 - 15 uporabnikov.

6 V okviru doma je lahko tudi program ambulantne oblike 2417

dolgotrajne oskrbe ali klasiine oblike pomodi na domu.

7 V domu mora biti vpeljan model >Kulture usklajenih odnosov< in

upravljane kakovosti po E-Qalinu.

8 Vzpostaviti model refereninosti - vsak stanovalec ima referenino
osebo.

9 Vzpostaviti delo po biografiji stanovalca in nairtovanje odnosov s

stanovalci.

10 Vzpostaviti aktivno partnerstvo med obdino in domom za starejSe

(partnerstvo v lokalni skupnosti).

11 Vzpostaviti organizacijo in koncept dela, ki omogoda iivljenje, kot
ga starostnik pozna, ieli in izbere.

1,2 Vzpostavlti deinstitucionaliziran koncept delovanja doma za

starejie - brez vseh elementov institucije (kot so: uniforme,

medicinsko izrazoslovje, naravnanost na ustanovo).

13 Vzpostaviti filozofijo v domu za starej5e, da je stanovalec tisti, ki

odloda o svojem iivljenju, dom za starej5e pa ga podpira pri

njegovih odloditvah.
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74 Vzpostaviti koncept dela, ki stanovalce vkljuduje k aktivnemu

soustvarjanju oblikovanju dneva (aktivnosti, dnevne rutine, obroki,

vstajanje in odhod v posteljo).

15 Vzpostaviti koncept dela, ki stanovalce vkljuiuje, da skladno z

moZnostmi sodelujejo pri vseh hiSnih in gospodinjskih opravilih
(kuhanje, iiSienje, pranje perila).

L6 Vzpostaviti nadin pomoii stanovalcem in njihovi podpori pri

medsebojnem spoznavanju stanovalcev, njihovemu povezovanju

ter druienju.

t7 Vzpostaviti nadin zagotavljanja dobrih odnosov med zaposlenimi

ter med zaposlenimi in vodstvom.

18 Vzpostaviti nairtovanje odnosov s svojci in lokalno skupnostjo.

19 Zagotoviti pogoje za osebnostno rast zaposlenih.

20 Oblikovati iivljenjski prostor doma za starej5e tako, da bo

omogodal dobro podutje in moZnost izbire stanovalcev.

27 Zagotoviti, da bo dom za starejie grajen po arhitekturi 4. in 5.

generacije.

22 Zagotoviti gradnjo doma za starej5e, ki omogofa stanovalcem

zasebno sfero (enoposteljne sobe), socialno sfero (socialni prostor:

skupinska kuhinja, jedilnica in dnevni prostor) in javno sfero (npr.

kavarna, vrtec, knjiZnica,frizer, pediker, fitnes,... -javni prostor za

druZenje in sodelovanje z lokalno skupnostjo).

23 Vzpostaviti naiin opremljanja sob stanovalcev, kjer stanovalec

sobo opremi z lastnim pohiStvom (de ne ieli, opremi bivalna enota,

hiSna skupnost in dom za starejSe).

24 Vzpostaviti nadin sodelovanja stanovalcev pri opremljanju

socialnih prostorov doma za starej5e.

25 Vzpostavitev avtonomnih delovnih timov v domu za starejie, ki

delujejo na nivoju posameznih hi5nih skupnostih.

26 Opredeliti sodelovanje s podpornimi sluibami (socialni delavec,

delovni terapew, fizioterapevt, hi5nik, ...)

27 Vkljueiti svojce in lokalno skupnost kot dlane nadzornega odbora

posameznega doma za starejie.

DP

do

10: Opredelitev dodatnih storitev in programov izven javne sluZbe - obvezni za obdine Konzorcija 17

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izved bo

aktivnosti

I lnformirati in ozavestiti celotno lokalno skupnost o pomenu in

vsebini vzpostavitve mreie programov integrirane dolgotrajne

oskrbe (po programu Storosti prijoznih mest in obiin - SPMO)

31. 3.2020 Vsaka obiina

Konzorcija 17
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2 Vzpostaviti projektno skupino na nivoju vsake vkljudene obdine

Konzorcija 17. Njena naloga: Doloaiti lokalno strategijo, katere

programe izberejo in dasovnico (pripraviti jim tabelo).

31. L.2020 za svoje

podrodje

3 Projektna skupina se po vkljuditi obdine v mreio starosti prijaznih

obiin raziirl v obiinsko akcijsko skupino za integrirano dolgotrajno

oskrbo v starosti prijazni obiini.

Po opravljeni

nalogi

projektne

skupine.

4 Uvedba podpore druiinskim oskrbovalcem: informiranje, tetaji za

druiinske in druge neformalne oskrbovalce, klub svojcev,

svetovanje.

5 Uvedba mreie medgeneracijskega prostovoljstva za kakovostno

staranje: medgeneracijske skupine, druiabniStvo.

6 V vsaki obiini se v skladu s potrebami uvedejo specififni dodatni
programi v skupnosti.

DP 11: Opredeliti nadine vkljudevanja oz. sodelovanja razlidnih generacij oz. nevladnih organizacij v sklopu

obdin Konzo rcija 17 do .........................

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti
1 Opredeliti specifidne generacijske potrebe in potenciale v obdinah

z upoitevanjem starostne stru kture.

Vsaka obdina

Konzorcija 17

za svoje

podrotje

2 Povezati v sodelovanju strokovne sluibe posamezne obdine

konzorcija (socialne, zdravstvene, i nfrastru ktu rne ... ), nevladne

organizacije in zavzete posameznike:

lskanje skupnega interesa za kakovostno staranje in soiitje
generacij v kraju.

Si nergidno sodelovanje pri izvaja nj u dogovorjenih
programov.

Dvigovanje ozave5denosti o potrebi po kakovostni starosti in

soiitju v generacijah.

3 Vkljudevanje otrok in mladine (prediolske, Solske, srednjeSolske,

Studentske):

lzdelati skupaj z deleiniki in s podporo stroke (starii, uditelji)
programe za medgeneracijsko povezovanje.

Dogovorjene programe vkljuditi v vzgojne nadrte vrtcev in

5ol.
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DP 12: Opredelitev orodij za razvoj samoorganizirajodih skupin brez in z organizirano profesionalno

dolgotrajno oskrbo, ambulantne oblike 24/7 dolgotrajne oskrbe, dnevnega centra, samostojnih bivalnih

enot, samostojnih hiinih skupnosti in domov za starejSe v obdinah Konzorcija 17 v skladu s sodobnimi

spoznanji in dobrimi praksami do ..........................

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

1 Opredeliti potrebne kompetence zaposlenih za delo v

samoorganizirajoti skupini z organizirano profesionalno

dolgotrajno oskrbo, sluibi ambulantne oblike 24/7 dolgotra)ne

oskrbe, dnevnem centru, samostojni bivalni enoti, samostojni hi5ni

skupnosti in domu za starej5e.

Vsaka obiina

Konzorcija 17

za svoje

podrodje

2 Narediti pred-izbor kadrov na nivoju posamezne

samoorganizirajode skupine z organizirano profesionalno

dolgotrajno oskrbo, sluibe ambulantne oblike 24/7 dolgolrajne

oskrbe, dnevnega centra, samostojne bivalne enote, samostojne

hiSne skupnosti in doma za starej5e ter organizirati za 5ir5i nabor

kandidatov izobraievanje za model celostne dolgotrajne oskrbe v

lokalni skupnosti.

3 Pripraviti in objaviti razpis za kadrovanje na nivoju posamezne

samoorganizirajode skupine z orga nizirano profesionalno

dolgotrajno oskrbo, sluZbe ambulantne oblike 24/7 dolgotrajne

oskrbe, dnevnega centra, samostojne bivalne enote, samostojne

hiSne skupnosti in doma za starejie.

4 Na nivoju posamezne samoorganizirajode skupine z organizirano

profesionalno dolgotrajno oskrbo, sluibe ambulantne oblike 24/7

dolgotrajne oskrbe, dnevnega centra, samostojne bivalne enote,

samostojne hiSne skupnosti in doma za starejie izbrati zaposlene.

5 Usposobiti vodje sa moorganizirajoie skupine z organizirano

profesionalno dolgotrajno oskrbo, sluibe ambulantne oblike 24/7

dolgotrajne oskrbe, samostojne bivalne enote, dnevnega centa,

samostojne hi5ne skupnosti in doma za starej5e za sodoben nadin

vodenja (vodenje s cilji, zdravo vodenje, couching, vodenje skozi

utenje, vodenja, ki spodbuja samostojnost, kompetentnost in

odgovornost zaposlenih v avtonomnih delovnih timih).

6 Usposobiti zaposlene In vodstvo samoorganizirajoie skupine z

organizirano profesionalno dolgotrajno oskrbo, sluibo ambulantne

oblike 24 / 7 dolgotraj ne oskrbe, dnevnega centra, sa mostojne

bivalne enote, samostojne hiSne skupnosti in doma za starejie za

uvedbo koncepta >Kulture usklajenih odnosov<

7 Vzpostaviti pogoje za vzpostavitev modela E-Qalin v

samoorganizirajodih skupinah z orga nizirano profesionalno

dolgotrajno oskrbo, sluibi ambulantne oblike 2417 dolgotraine

oskrbe, dnevnem centru, samostojnih bivalnih enotah,

samostojnlh hiSnih skupnostih in domu za starejSe.

8 Vzpostaviti sistem izobraievanje vseh zaposlenih za inovativno

valldacijo, bazalno stimulacijo in kinestetiko v negi.
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v Seznaniti vse zaposlene v samoorganizirajodi skupinah z

organizirano profesionalno dolgotrajno oskrbo, sluZbi ambulantne

oblike 24/7 dolgotrajne oskrbe, dnevnem centru, samostojni

bivalni enoti, samostojni hi5ni skupnosti in domu za starejie za

delo v skupnosti.

10 Vzpostaviti lokalno podporo za druiinske oskrbovalce:

informiranje vseh obdanov o pomenu domade oskrbe,

tedaj za druZinske in druge neformalne oskrbovalce na dve

leti,

vzpostavitev lokalnega kluba svojcev,

izobraievanje prostovoljskih voditeljev kl u ba svojcev,

svetovanje druiinskim oskrbovalcem v obdini.

7L Vzpostaviti krajevno prostovoljsko mreio programov za

kakovostno staranje:

pridobivanje potrebnega itevila prostovoljskih voditeljev

skupin za kakovostno staranje in osebnih druiabnikov z

informiranjem obeanov o pomenu priprave na lastno

kakovostno staranje in za pomoi osamljenim starejiim
ljudem,

izvedba usposabljanja prostovoljcev,

orga nizacija povezave prostovoljcev.

12 Vkljuditi vse pisna, audio-, video- in e-informacijska sredstva vsake

obdine v stalno informiranje obdanov o zdravem staranju, sodobni

oskrbi in medgeneracijski solidarnosti v skupnosti.

DP 13: Pridobiti za vzpostavitev mre2e programov integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti

ustrezna komunalno opremljena zemlji5da za novogradnje oz. obstojede objekte z moinostjo adaptac|e v

obdinah Konzorcija 17 do .....................

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti
1 Doloditev lokacije in preverjanje ustreznosti lokacije glede na

zahteve in koncepta programa (ustreznost dostopa, zagotovitev
parkiriSi, konfiguracija zemlji5da - dostopnost za gibalno ovirane

ljudi, zelene in rekreacijske povriine, bliiine inititucij in dejavnosti v

kraju, osonienost, osvetljenost, bliiina javnega prevoza)

Vsaka obdina

Konzorcija 17

za svoje

podrofje

2 Preveriti, ali ima lokacija urejeno OPN in OPPN

3 Pridobiti lokacijsko informacijo

4 V primeru, da obdina 6e ni lastnica zemljiida je potrebno:

odkupiti zemlji5ie

izbrati drugo lokacijo

vkljuditi lastnika parcele v partnerstvo

5 V primeru nesoglaianja mejaiev:

doseii soglasje pod dolodenimi pogoji

izbira druge lokacije
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7 V primeru poplavne nevarnosti pridobiti pri ARSO mnenje o

potrebnosti dodatnih ukrepov.

8 Obdina zagotovi komunal no oprem ljeno zemlji5ce.

9 V primeru nedostopnosti do zemljiSda zaradi nepridobljenih soglasij

lastnikov sosednjih zemlji5d:

poiskati drugo zemljiSde

dosedi sluinost pod doloeenimi pogoji

DP 1,4: Pridobiti nepovratna EU sredswa za vsebine programov socialne vkljudenosti, programe

izobraZevanja in usposabljanja ter za investicfe v objekte ( DP L5) do ......................

DP 15: Priprava prijavne dokumentacije za izbrane razpise v letu 2020 in za obdobje202L-2027 do

Za dosego cilja 3 so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren

za izvedbo

aktivnosti

1 Opredeliti vsebinske in izobraievalne programe za potrebe mreZe

integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, za katere se ieli
pridobiti EU sredstva v R Sloveniji in EU (on line prijava v Bruselj).

Osnova za te programe je projektna dokumentacija (t. i. >mehki<

program) obdin Konzorcija, prvi med njimi strate5ki program z

modelom delovanja s sedmimi usmeritvami. Na osnovi moinosti se

obdine same odlodijo, ali se v konkretno prijavo vkljudijo, ali ne.

Tekoie,

sproti,

pravoiasno

dr. Neva

Maher

2 Spremljanje objav in izbor ustreznih razpisov za pridobitev EU

nepovratnih sredstev.

V R Sloveniji so glavne moinosti financiranje iz proraduna in frpanja

Kohezijskih sredstev, sredstev iz Regionalnega sklada, Evropskega

socialnega sklada in Kmetijskega sklada (za iztekajode obdobje 2014-

2O2O in 2027-2027). eeprav so v DP 15 in DP 16 prikazane >mehke

vsebine(, se je v LAS moino poleg >mehkih< vsebin prijaviti tudi

investicije v zidove; zato je treba imeti opredeljeno vrsto in obseg

del s projektno dokumentacijo (lZP, DGD, PZl, PID), za katere se Zeli

pridobiti EU sredstva.

4 Priprava prijavne dokumentacije za izbrane razpise v R Sloveniji

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren

za izvedbo

aktivnosti

L ETasmuS+ SOCIAL INCLUSION AND COMMON VALUES:THE

CONTRIBUTION IN THE FIELD OF EDUCATION AND TRAINING

(Vkljueenost v druibo in skupne vrednote: doprinos na podrodju

25. 2.2020 dr. Neva

Maher
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izobraievanja in usposabljanja). Key action 3: Support for Policy

Reform, call EACEA 3412019, Lot 2 Adult learning

Prijavitelj:

FIRIS IMPERL

d.o.o.2 Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of youth. KREPITEV

LOKALNIH KAPACITET _ POVEZOVANJE LOKALNIH SUBJEKTOV,

MEDGEN ERACIJSKO SODELOVANJE IN USPOSABUANJ E I N

VZPOSTAVITEV MODELA

5.9. 2020

3 Horizon 2O2O po delovnem programu 2020 ali COST raziskovalni

projekt

4 Opredeliti za vsako leto od 202t do 2017 vsebinske in izobraievalne

programe za potrebe sedmih usmeritev v mreii integrirane

dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, za katere se Zeli pridobiti EU

sredstva

tekode FIRIS +

INSTITUT

5 Spremljanje objav in izbor ustreznih razpisov za pridobitev EU

nepovratnih sredstev:

INTERREG (variante Slovenija/Avstrija, Slovenija/ MadZarska,

Slovenija/hrvaika, Sloveni ja / ltalija, Central EU, EUS ALP

Erasmus +:

KA2 Sector Skills Alliances, Adult learning, Capacity Building, KA3:

Policy Support - Social lnclusion
Creative Europe
Europe for Citizens

dr. Neva

Maher

6 Priprava prijavne dokumentacije za izbrane razpise sproti

7 lnterne delavnice in usposabljanje vedkrat

letno

Konzorcij 17

DP 16: Pridobiti za novogradnjo in adaptacijo (t. i. >trdi< program) projekta v obdinah Konzorcija 17

nepovratna sredstva iz EU skladov (kohezijskega, regionalnega in socialnega sklada) do ......................

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren

za izvedbo

aktivnosti
1 Sprejeti strategijo Konzorcija 17 glede vrste programov in modela

integrirane dolgotrajne oskrbe v posamezni lokalni skupnosti.

Konzorcij 17

2 Opredeliti vrste novogradenj oz. adaptacij v posamezni obdini

Konzorcija 17

Vsaka

obdina

Konzorcija

17 za svoje

podrodje

3 lzvesti pogovore z mlnistrstvi oz. vladnimi sluZbami, pristojnimi za

razvojin EU kohezijsko politiko in drpanje EU sredstev.

Konzorcij t7

4 Spremljati objave in izbor ustreznih razpisov za pridobitev EU

nepovratnih sredstev.

dr. Neva

Maher
5 Priprava prijavne dokumentacije za izbrane razpise.
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DP 17: Ustanovitev javno-zasebnega zavoda, ki bo izvajalec integriranih oblik dolgotrajne oskrbe v obdinah

Konzorcija 17 do ..................

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdai

Odgovoren

za izvedbo

aktivnosti

1 Evidentiranje programov iz nabora sedmih podsistemov

integrirane dolgotrajne oskrbe v obiinah Konzorcija 17, katerih

ustanovitelj in lzvajalec bo Javno-zasebni zavod.

Konzorcij 17

2 Registrirati Javno-zasebni zavod, katerega ustanovitelj je Konzorcij

L7.

3 Vzpostaviti zadasno neprofesionalno vodstveno strukturo Javno-

zasebnega zavoda.

DP 18: lzdelava projektne dokumentacUe (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogoiev /lZPl,

projektna dokumentacija za pridobitev mnenjin gradbenega dovoljenja lDGDl, projektna dokumentacija

za izvedbo gradnje lPZll in projektna dokumentacija izuedenih del /PlDh za izgradnjo in/ali adaptacijo

potrebnih objektov, vkljudenih v projekt, v obiinah Konzorcija 17 do ...................

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdai

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

1 Opredeliti nabor in izbor projektantov za izdelavo projektne

dokumentacije.

Javno-zasebni

zavod

Konzorcija 172 Pridobiti za vsako nadrtovano lokacijo novogradnje lokacijsko

informacijo.

3 lzdelava idejne zasnove in investicijskega programa za vsak objekt

posebej.

4 Opredeliti za izbrane podsisteme integrirane dolgotrajne oskrbe v

posamezni obiini terminski plan o poteku izvajanja investicije do

zadetka izvajanja storitve.

5 Pripraviti za izbrane podsisteme integrirane dolgotrajne oskrbe v

posamezni obiini projektno nalogo, kjer mora morajo biti med

drugim tudi naslednji podatki:

- Stevilo in struktura predvidenih zaposlenih,

- projekcija finanenega poslovanja za petletno obdobje,

- izradun cene storitev.

6 lzdelati za izbrane podsisteme integrirane dolgotrajne oskrbe v

posamezni obdini program dela izvajanja storitve.

7 Pridobiti za izbrane podsisteme integrirane dolgotrajne oskrbe v

posamezni obiini izjavo o lastniStvu stavbnega zemljiida, oziroma

izkazano stavbno pravico, ie bo ponudnik storitev izvajal v

novozgrajenem objektu oziroma prostorih.
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DP 19: lzbor izvajalcev za gradnjo/adaptacijo in opremo podsistemov integrirane dolgotrajne oskrbe v

posamezni obdini Konzorcija 17 do ................

DP 20: lzgradnja ali adaptacija objektov podsistemov integrirane dolgotrajne oskrbe v posamezni obdini

in pridobitev uporabnega dovoljenja v obiinah Konzorcija 17 do ...........

DP 21.: lnformiranje obdanov, strokovne javnosti, civilna zdruZenja in politidnih strank o projektu

>vzpostavitve mreie razlidnih oblik integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti< v obdinah

Konzorcija 17 do .....................

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

I Pripraviti celotno dokumentacijo za gradnjo/adaptacijo in izbor

opreme ter terminski plan gradenj.

Javno-zasebni

zavod

Konzorcija 172 Pridobiti i nformacije o morebitni h izvaja lcih za gr adnjo / adaptacijo

in opremo podsistemov integrirane dolgotrajne oskrbe v

posamezni obdini.

3 Pridobiti ponudbe in izbor izvajalca

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti
1 lzgradnja samoorganizirajodih skupnosti, bivalnih enot, hiSnih

skupnosti ali domov za starejie v skladu z izdanim gradbenim

dovoljenjem in pripravljeno dokumentacijo za izgradnjo

Javno-zasebni

zavod

Konzorcija 17

2 Zagotoviti ustrezen nadzor nad gradnjo objektov

3 Pridobiti uporabno dovoljenje za objekt

Za dosego tega cilja so predvidene naslednje aktivnosti: Do kdaj

Odgovoren za

izvedbo

aktivnosti

1 lnformirati obdane o projektu vzpostavitve mreie razlidnih oblik

integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti s pomodjo

lokalnih javnih medijev, na obinih zborih druitev, na zborih

obda nov.

Javno-zasebni

zavod

Konzorcija 17

2 lnformirati obiinsko politiko o projektu mreie razlidnih oblik

integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, na obdinskih

svetih in politidne stranke.

3 lnformirati strokovno javnost o projektu mreie razlidnih oblik

Integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti: obdinsko

upravo, CSD, 5ole, vrtce in zdravstveni dom.

okrogle mize

strokovni prispevki ipd.

4 lzdelava PPT prezentacije in zloienke z osnovnimi informacijami.
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5. ORGAN IZACIJSKA STRU KTU RA PROJ EKTA

Narodnik projekta:

KONZORCTJ 17

PROJEKTNI MANAGER:

Franci lmperl

PROJEKTNIVODJA:
Vsoko obiino imenuje svojego

projektnego vodjo

Projektnitim:

Vsoko obiino imenuje svoje ilone
projektnego timo
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in
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6. SISTEM SPREML]ANJA PROJEKTA

ZAPISNIK SESTANKA

PROJEKTNEGA TIMA
dlan projektnega

tima

projektni manager,
projektni vodja, dlani

projektnega tima

po vsakem sestanku
projektnega tima ali

bistvenem dogodku

v zvezi s projektom

KONTROLNO POROEILO

(Ob koncu vsakega leta do konca
poteka projekta na nivoju
posamezne obdine)

projektni vodja narodnik projekta redno periodiino

obveSdanje

ZAKUU.NO PORO.ILO projektni vodja narodnik projekta ob zakljudku projekta

EVALVACIJA PROJEKTA projektni vodja narodnik projekta po kondanem

projektu in

kondanem uvajalno

poizkusnem

dasovnem obdobju
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7. ZAKLJU.EK

Projekt bo trajal do konca lela ZO27 .v tem aasu se predvideva kontinuirana izgradnja ob.iektov za

izbrani nabor podsistemov integrirane dolgotra.jne oskrbe na nivoju vsake obiine KonzorcUa 17 in

vzpostavitev njihovega delovanja. V tem fasu bo tudi deloval Konzorcij 17. Projekt vodi na nivoju

vseh obain Konzorcija 17 projektni manager, na nivoju posamezne obaine Konzorcija 17 pa

vsakokratni projektni vodja ob pomoai projektnega tima. Projektni vodja je dolian sprotno

obvesaati o poteku projekta projektnega managerja, ki z ene strani zagotavlja pogoje za izvedbo

projekta, po drugi pa kontrolira izvajanje projekta. Projektni vodje po potrebi vkljudujejo za

strokovno in razvojno svetovanje druibo FIRIS IMPERL d.o.o. in INsTITUT ANTONA TRSTENJAKA ZA

GERONTOLOGUO IN MEDGENERACUSKO SOZITJE.
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