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Promocija regionalnega socialnega razvoja, ki spodbuja
mreženje javnih in prostovoljskih organizacij z
namenom povečanja inovativnosti za izvedbo socialnozdravstvene oskrbe za starejše

Razlogi za project – Staranje prebivalstva
V današnjem času, vlada in civilna družba iščejo novo
politiko in skupne odgovore pri soočanju s staranjem
prebivalstva. Starostna piramida je v državah članicah
EU, državah kandidatkah in potencialnih državah
kandidatkah različna. Starostni premiki vplivajo na
socialno in ekonomsko sfero v vsaki regiji v
jadranskem območju. Zvišanje povprečne življenjske
dobe, kar je eden največjih dosežkov sodobne dobe,
istočasno vodi v dodatne pritiske na ekonomijo, socialo
in vzdržnost javnih financ. Staranje prebivalstva
spreminja proces družbenega razvoja javnih, privatnih
profitnih in ne profitnih institucij / organizacij na
jadranskem področju.
Prepoznavanje teh skupnih izzivov, skozi sodelovanje 13
partnerjev iz 6 držav, vključenih v IPA programsko
področje, je cilj NET – Age projekta krepitev razvojnih
kapacitet jadranske regije in demografski proces
usmerjen na inovativno socialno in zdravstveno
oskrbo, ki spodbuja aktivno staranje in
samostojno življenje
Cilj NET- Age je izboljšanje koordinacije med javnimi /
zasebnimi skupinami pri premagovanju ovir na
področju pomoči starejšim, jih spodbujati k
sodelovanju v partnerstvu na lokalnem in na
jadranskem območju za zagotavljanje inovativnih

socialno – zdravstvenih storitev za starejše, ki bi
zagotavljale aktivno, zdravo in neodvisno staranje; da
se poveča vzdržnost socialno – zdravstvenih sistemov
in hkrati vzdrževanje
ravnotežja med kakovostjo
storitev, primerno ceno in dostopnost za vse; podpirati
odprto metodo (Open Method of Coordination OMC), kot nov pristop pri definiciji in programiranju
socialnozdravstvene
politike;
povečanje
in
izboljševanje razvoja zmogljivosti kompetenc in
spretnosti javnih institucij in organizacij civilne družbe;
in na koncu povečati stopnjo ozaveščenosti in
informiranosti o storitvah in politiki, ki se tiče starejših,
vlogo prostovoljcev na vsakem ozemlju in tudi preko
meja.
Na ta način NET- Age aktivno sodeluje, prispeva pri
krepitvi
demokratičnih
procesov
in
razvoja
institucionalnih aktivnosti. Hkrati, projektne aktivnosti
zmanjšujejo teritorialno neenakost med državami, s
čimer spodbujajo jadransko čezmejno mrežo, kot
stabilen okvir za sodelovanje, izmenjavo izkušenj in
prenos kompetenc, krepitev procesa izoblikovanja
jadransko- ionske makro regije.
Skupni proračun NET- Age projekta je 1.880.437,49 evrov in se bo
izvajal do maja 2015

NET–Age aktivnosti
Aktivnosti NET- Age projekta nudijo osnovno za
jadransko CBC mrežo, kjer javne in ne profitne
organizacije
iz vsake regije
delujejo v tesnem
sodelovanju za izdelavo inovativnih socialno zdravstvenih programov za starejše. Stalna izmenjava
izkušenj in znanj, nenehno povečuje znanja in
sposobnosti ter dolgoročno zmanjšuje neenakost med
državami jadranskega območja. Izhajajoč iz opredelitve
pomanjkanja sodelovanja med javnimi in zasebnimi
akterji, NET- Age odpravlja ovire za vključevanje
politike z multidisciplinarnim pristopom, okoli osnovnih
aktivnosti mreženja dejavnosti v SKUPNEM PLANU
AKTIVNOSTI ( JAP). Ta načrt vsebuje glavne
aktivnosti, ki jih je potrebno uresničiti na čezmejnem
nivoju: specifični modeli izobraževanja za nepridobitne
( prostovoljstvo) združenja in za tiste ki oblikujejo

politiko da se izboljša proces razvoja
institucionalnih aktivnosti . Program mobilnosti je prav
tako del Skupnega plana aktivnosti kateri bo omogočil
udeležencem iz 6 udeleženih držav dostop do
neposrednih znanj o različnih socialnih politikah, pri
vključevanju prostovoljcev v zdravstveno pomoč in
nego na domu za starejše. Z izmenjavo izkušenj in
prenosom znanj bo olajšano izvajanje dejavnosti. V
času NET- Age projekta , bodo koristniki vseh regij
izvedli na lokalni ravni vrsto dejavnosti od baze do
vrha. Izvajali bodo
razprave o socialnih temah,
analizirali okvirje
obstoječe socialno-zdravstvene
politike in izvajanjem PILOTSKIH AKTIVNOSTI za
testiranje skupnega načrtovanja in zagotavljanja
socialno- zdravstvenih storitev za starejše

Projektni partnerji
Vodilni partner projekta je Regione Marche - Oddelek
za uporabo socialnega načrtovanja - Oddelek za
socialno politiko. Podporo pri upravljanju in koordinaciji
projekta mu nudi SVIM; ki je regionalna razvojna
agencija, katera ima vlogo tehničnega sekretariata v
projektu, tesno sodeluje z Regijo Marche , v vodenju in
koordinaciji projekta
in vsakodnevnem izvajanju
projekta.
Partnerji na projektu so: Iz Italije Združenje
prostovoljcev Regije Marche ( AVM) in regija Emilia
Romagna – Oddelek za promocijo socialne politike in
integracijo priseljevanja, prostovoljstvo, združenja v

Tretjem sektorju; Iz Hrvaške –Mesto Split in Združenje
MI ( Udroga - MI) Split; iz Albanije Regionalni svet iz
Lezha in Karitas Albanija; iz Črne gore Inštitut za
varovanje zdravja in Društvo za demokratično blaginjo
( Zid); iz Srbije Pokrajinski urad za socialno varstvo in
Humanitarni center Novi Sad; iz Slovenije Občina Kanal
ob Soči in Zveza društev upokojencev Slovenije.
Pridruženi partner na projektu je CEV- Evropski
prostovoljski center , ki se nahaja V Bruslju, mreža več
kot 80 nacionalnih, regionalnih in lokalnih prostovoljskih
centrov in agencija za podporo prostovoljcev po vsej
Evropi.

Prvo interno srečanje
Uvodno srečanje NET-Age projekta je potekalo v Splitu,
Hrvaška od 21-22 marca, 2013 v prostorih Hrvaške

gospodarske zbornice. Srečanje je organiziralo mesto
Split z podporo Združenja MI Split. Srečanje je bila
priložnost za prvo srečanje projektnih partnerjev, da
razvijejo skupno metodo oblikovanja glavnih političnih
in socialno – zdravstvenih storitev na področju pomoči
starejših na domu; da razpravljajo o glavnih ciljih,
aktivnostih in ciljih projekta; delovnem načrtu; načrtu
komunikacije in razširjanja informacij; prihodnjih izzivih
in načrtovanju aktivnosti; projektnem upravljanju. V
času dvodnevnega srečanja, so si partnerji v projektu
organizirano ogledati mesto Split in udeležiti se
neformalne večerje s kulturnim programom v
tradicionalni dalmatinski taverni.

Naslednje interno srečanje je planirano v Lezhe,
Albanija, julija 2013.

Tiskovna
konferenca
V času dvodnevnega internega srečanja je bila
organizirana tiskovna konferenca , kot priložnost da se
predstavi aktivnosti in pričakovani rezultati na
projektu, zlasti tistih povezanih z zainteresiranimi
skupinami v dalmatinski regiji. Predstavnik vodilnega
partnerja iz Regije Marche gospod Giovanni Santarelli
je predstavil splošne informacije o projektu.
Predstavnik projektnih partnerjev iz Mesta Split,
gospod Andrej Merdešič in Nives Ivelja iz Združenja
MI, sta predstavila možnosti za izvajalce socialne in
zdravstvene storitve za starejše in invalide, da

sodelujejo pri strateškem načrtovanju v okviru
projekta;
možnost za sodelovanje mobilnih
dejavnostih, izmenjavi znanj in izkušenj na socialnozdravstvenem področju za starejše z drugimi državami
jadranske regije. Tiskovna konferenca je prispevala k
enemu od ciljev NET- Age projekta: da se poveča nivo
zavedanja in informiranja o storitvah in politiki katere
so namenjene starejšim, ter vlogo prostovoljstva in
obstoječih lokalnih partnerstev med javnim, ne –
profitnimi in profitnimi sektorji.

Socialna politika in socialna – zdravstvena oskrba
v Republiki Hrvaški
Na hrvaškem, tako kot v drugih državah, je prisoten trend staranja prebivalstva. Delež prebivalcev v starosti nad
65 let je bil 17.7% v letu 2011, kar je 2% več kot pred 10 leti. Stanje populacije je značilno na kmetijskih
področjih, kjer je najvišja stopnja starejših, predvsem v hribovitem območju in na otokih.
Najpomembnejši dokumenti o socialni varnosti in politiki za starejše in invalidne osebe so usmerjeni na nadaljnjo
decentarlizacijo oblasti na lokalno in teritorialno ( regionalno) oblast. Ponovno so opredelili državno pomoč in
ukrepe izboljšanja položajev ranljivih skupin. Proces reorganizacij centrov za socialno delo, razvoj mrež ponudnikov
socialne pomoči in usmerjanje naporov v zmanjšanje regionalnih neenakosti pri dostopu do storitev so začeti,
ampak niso še zaključeni in rezultati niso zadovoljivi.
Proces decentralizacije je bil do sedaj, v večini primerov neuspešen, ker ni odvisen samo od odločitev in
pripravljenosti sistema socialnega varstva. Proces socialnega načrtovanja more prav tako vključevati lokalne
oblasti in organizacije civilne družbe. Z večjim poudarkom
razvoja neinstitucionalnih storitev in novih oblik
nastanitev v območjih kjer so te oblike uslug nerazvite, bi se morala razviti uravnotežena regionalna mreža storitev
in zaustaviti trend institucionalizacije v območjih z največjim številom starejših. Po drugi strani pa staranje
prebivalstva opozarja da je potrebno prenoviti sistem oskrbe za starejše nad 65 let. Sistem bi moral biti sposoben
izpolnjevati določene potrebe starejših da bi bili dostopne pod enakimi pogoji, da vsebuje različne storitve, da
socialno –zdravstvene storitve organizira v skladu z možnostmi v okviru obstoječih socialnih in finančnih možnosti.
Vzpostavitev takega modela je oteženo zaradi znatnih sprememb v socialnih okoliščinah, povezanih z krizo: večja
stopnja brezposelnosti, manjše možnosti podpore družine za starejše člane. Te okoliščine nas silijo da najdemo
nove oblike socialno –zdravstvene oskrbe za starejše, ki nam istočasno morajo dati odgovore na nove potrebe
današnjega staranja prebivalstva.
Večina starejših je imela na voljo različne brezplačne zdravstvene in socialne usluge, ki jih je zagotavljala država. V
zvezi s socialno oskrbo je najbolj zaželena oblika nameščanja v velikih domovih za starejše, katere organizira in
sofinancira država, kar jih naredi privlačnejše in dostopnejše za uporabnike.
Zaradi splošnega pomanjkanja zunaj institucionalnih storitev, se je nastanitev v zasebnih ne subvencioniranih
institucij v zadnjem desetletju povečala. Pomemben korak naprej deinstitucionalizacij
je bil storjen s strani
države, skozi podporo storitvam v projektu, ki pokriva manj razvita geografska območja in skupnosti. Pomembna
skupina so prav tako organizacije civilne družbe, združenje državljanov in socialne ustanove, katere intenziteta
zelo niha, saj so odvisne od kratkoročnosti projekta/ financiranja programa. Na javnost vplivajo z kampanjo
osveščanjem, mobilizacijo občanov in prostovoljcev in učinkovitost pri zagotavljanju večjega izbora prilagodljivih,
dostopnih in cenovno ugodnih storitvah.
Vlada in regionalne, lokalne oblasti se morajo zavedati pomena organizacij civilnih društev v nudenju socialnozdravstvene pomoči, v mobilizaciji skupnosti in povečanju ozaveščanja o socialnih pravicah ciljnih skupin.
Potrebujejo sistematično podporo in spodbudo, vključno z izgradnjo zmogljivosti za trajnostni in učinkovitosti vpliv
na eno od najpomembnejših socialnih izzivov: skrb za starejše. Potencialno med sektorsko sodelovanje in
partnerstvo bi bilo potrebno bolje koristiti, v strateškem razvoju in v zagotavljanju storitev. NET- Age projekt bo
priložnost, za projektne partnerje in za širšo zainteresirano javnost.

