Sestanek tima RESje in projekta SPOMINI

Ljubljana, 10.02.2016.
Zapis 2. Sestanka tima RESje in projektne skupine Spomini v mandatu 2015-2019, ki je
bil v torek, 09.02.2016. ob 10. uri v prostorih ZDUS, velika sejna soba
Prisotni: Ana Cajnko, Neva Železnik, Miljanka Simšič,
Prisotni vabljeni: podpredsednica ZDUS Vera Pečnik in podpredsednik Janez Sušnik,
strokovna sodelavka projekta SPOMINI, Dijana Lukić.
Odsotni: Nevenka Dobljekar, Jože Škrlj, Milena Križaj, Milena Regvat, Marija Milavec
Kapun, Stanka Radojičič.
Odsotni vabljeni: Dunja Obrsnel , Silva Gorjup

Za sestanek je bil predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Priprave na konferenco projekta Spomini in izobraževanje prostovoljcev
2. Poročanje o poteku izvedbe sklepov iz prejšnje sestanka teama
3. Razno

SKLEP:
Uvodoma so prisotni sklenili, da kljub odsotnosti večine članov tima in projektnega
sveta, s sejo nadaljujejo, oblikujejo predloge sklepov za naloge o katerih je nujno
potrebno odločati. Odsotne člane sveta o predlogih sklepov obvestimo in zaprosimo za
potrditev predlaganih sklepov.
Prisotni so soglašali s predlogom Ane Cajnko, da tokratna seja ne bo potekala po
predlaganem dnevnem redu, pač pa bomo izpostavili in sklepali samo o najbolj nujnih
zadevah.
Voditeljica programa je podrobneje predstavila program RESje, njegovo delovanje in
aktivnosti. Prisotne je seznanila tudi s projektom Spomini ob podpori strokovne sodelavke
Dijane Lukić.
Dijana Lukić je uvodoma predvajala primer osebnega digitalnega spomina angleških
partnerjev projekta SPOMINI in povedala nekaj besed o poteku projekta Spomini in
predlagala, da sprejmemo nekaj nujnih sklepov za nemoten potek projekta.
G. Sušnik se je zahvalil za predstavitev, ker tega področja dela v ZDUS ni dovolj poznal.
Podpira projekte, ki so usmerjeni k ljudem, ki potrebujejo takšno ali drugačno podporo in
pomoč. Menil je da je to prvenstveno poslanstvo ZDUSa in bomo morali več delati na tem, da
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se projekti naravnani na dobrobit posameznikov. Več bi morali delati na tem da bi bila
prizadevanja ZDUS predstavljena tudi v tej smeri. Ni prav da smo znani predvsem po
izletništvu, kulturi, športu in rekreaciji. Javno moramo predstaviti tudi take dejavnosti kot se
odvijajo v okviru programa RESje in Spomini. Ljudje morajo biti bolj obveščeni o naših
programih, predvsem morajo vedeti da so programi namenjeni vsem generacijam, saj če
pomagamo starejšim posameznikom, pomagamo celotni družini, tako kot je tudi v primeru
programa RESje. Naš sistem je kapitalističen, saj mladi delajo od jutra do večera in ne morejo
poskrbeti za vse člane družine enakovredno. Problemi so številni. Vodstvo daje podporo
programu RESje in projektu Spomini, vendar je žal vse odvisno od pridobivanja sredstev.
Samo sredstva iz članarin niso dovolj. Potrebno je pridobiti sredstva EU in ministrstev.
Ana Cajnko je povedala, da za delovanje programa RESje zbiramo sredstva na vse načine in
se trudimo, da bi program deloval. Veliko bi se dalo narediti tudi z medsebojnim
sodelovanjem oz. skupnim delovanjem z drugimi projekti in komisijami ZDUS. Veliko nam
pomaga dejstvo, da izvajamo tudi projekt SPOMINI in si pomagamo pri delovanju s sredstvi
tega projekta, ker gre za enake cilje.
SKLEP:
Ana Cajnko bo poslala g. Sušniku gradivo iz področja demence v katerem so navedene
alternativne oblike varstva oseb z demenco, ki so že stalna praksa v tujini.
Ga. Vera Pečnik je predlagala, da ob predstavitvi programov ZDUS na Ministrstvih
vključimo v skupino tudi predstavnike programa RESje in Spomini.
SKLEP:
Predstavniki programa RESje se bodo z veseljem udeležili predstavitev programov na
Ministrstvih, če bodo o teh srečanjih pravočasno obveščeni.
Ga Vera Pečnik program RESje in Spomini podpira v celoti. Do pred nedavna ni vedela za
naše delovanje. Ne zdi se ji prav, da ne delujemo bolj povezano s projekti in komisijami
ZDUS, posebno s programom Starejši za starejše. Program RESje in projekt Spomini bi lahko
bil njegova nadgradnja.
Zanimalo jo je kako bomo usposobili prostovoljce, ki so se prijavili za delovanje v programu
(ankete ob izvajanju izobraževanj in individualne prijave, 230 prijav). Čudi jo da program
RESje predvideva vzpostavitev svoje mreže, ob tem da že obstoja mreža prostovoljstva na
programu Starejši za starejše. Meni, da bi morali načrtovati izobraževanja prostovoljcev
skupno s programom Starejši za starejše.
Ana Cajnko je predstavila problematiko povezovanja v okviru ZDUS , kot tudi sodelovanja z
društvom Spominčica. Povedala je da prosijo za naš priročnik in naša izobraževanja s
področje demence ne samo svojci in prostovoljci iz programa Starejši za starejše, ampak tudi
izvajalci pomoči na domu, domovi za starejše, zdravstveni domovi in drugi. Odziv na naša
predavanja in izobraževanja je zelo dober (glej evalvacije), naš program je dobil tudi
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pozitivno oceno Socialne zbornice. Predavanja smo izvajali za člane skupine DPM pri
Varuhu, za negovalce na Socialni zbornici, fakulteti za zdravstvene delavce, domove za
starejše, društva itd. , zato nas čudi tako odklonilno stališče nekaterih v okviru ZDUS, do
izvajanja programa RESje.
Neva Železnik je povedala, da je pri nas še premalo znanja o tem kako ravnati z osebami z
demenco. Tudi negovalci zavodov za oskrbo na domu in drugi izvajalci pomoči na domu,
nimajo dovolj znanja za ravnanje s temi ljudmi. Predlagala je, da bi ZDUS izvajal pomoč na
domu, kot socialno podjetništvo. Stigma na področju demence je še vedno zelo velika, ljudi je
potrebno obvestiti o delovanju programa RESje in možnostih klicev na odprti telefon.
Povedala je da se trudi za promocijo programa RESje ZDUS in da ga redno navaja v svojih
prispevkih oz. intervjujih. Povedala je. da so prostovoljci vključeni v vse programe, ki jih
izvajajo na področju demence v tujini, pri nas pa se še vedno ne smatrajo kot enakovredni
deležniki na tem področju, kar je razvidno tudi iz osnutka Strategije. Predlagala je tudi, da bi
obiskovali domove z namenom, da ocenimo njihovo delovanje. Opisala je delovanje
Spominčice in povedala da izpostave v raznih krajih Slovenije delujejo dobro in predvsem
samostojno. Z vodstvom se v glavnem povezujejo na letnih sestankih. Za zmanjševanje
stigme bi se morali usmeriti tudi na izobraževanje javnih uslužbencev. (pošte, banke in drugi).
Po razpravi so bili sprejeti sklepi:
SKLEP
Strokovni svet ZDUS bomo pisno obvestili o sklicu konference mednarodnega projekta
SPOMINI, ki bo 5. maja v Hotelu Delfin v Izoli.
SKLEP
S promocijo programa RESje in projekta Spomini je potrebno nadaljevati. Poskrbeti je
potrebno, da pridejo zgibanke o predstavitvi programa RESje do uporabnikov preko
prostovoljcev, ki obiskujejo družine na domu, tako kot je bilo dogovorjeno z vodji
programa Starejši za starejše. S programom je nujno seznaniti tudi vodstva PZDU
ZDUS.
SKLEP
Nadaljevati je potrebno z zbiranjem sredstev za program RESje, tudi s promocijo
programa in akcije SMS donacij na 1919.
SKLEP
Poglobiti je potrebno povezovanje s programom Starejši za starejše. Ga Pečnik bo to
vprašanje izpostavila na sejah organov ZDUS. Vera Pečnik bo obvestila UO ZDUS o
nujnosti sodelovanja in medsebojnega obveščanja med projekti ZDUS.
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SKLEP
Nemudoma je potrebno pripraviti dopis za Ministrstvo za zdravje s katerim bo vodstvo
ZDUSa pozvalo Ministrstvo da odgovori na predloge in pripombe v zvezi s Strategijo za
obvladovanje demence, ki so bili poslani na Ministrstvo s strani tima RESje v novembru
mesecu 2015. Predlog bo pripravila Ana Cajnko in ga poslala ga. Pečnik. V pripravo
bodo vključeni tudi člani tima in predsednici obeh komisij (SV in ZV).
SKLEP
Na Zakon o dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu je potrebno pripraviti
konstruktivne pripombe in dopolnitve tudi s področja demence. Prav tako se bomo
vključili v obravnavo Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva.
SKLEP
Podpredsednici ZDUS bo Ana Cajnko dostavila zbir evalvacij izobraževanj s področja
demence, ki so bila v marcu 2015 in članek, ki ga je pripravila o problematiki demence
za projekt AHA.si.
SKLEP
Tim RESje bo nujno potrebno dopolniti z novimi člani, če hočemo tekoče izvajati naloge
na programu. Sedanji sestav je okrnjen tudi zaradi bolezni nekaterih članov. Za pomoč
pri kadrovanju bomo zaprosili v okviru ZDUS in poiskali možnosti vključitve novih,
potencialnih prostovoljcev.
2.
Predlagana obravnava priprav na konferenco projekta Spomini in izobraževanje
prostovoljcev, zaradi okrnjenega sestava projektnega sveta in tima RESje, ni bila obravnavana
v celoti. Po razpravi so bili sprejeti sklepi:
SKLEP
Priprave na konferenco bomo izvedli kasneje ali preko korespondenčne seje, skypa ali
drugače.
SKLEP
Projektnega sestanka in konference projekta SPOMINI, ki bo potekala 3. in 4. marca v
Romuniji se bosta udeležili strokovna sodelavka Dijana Lukić in predvidoma Nevenka
Dobljekar, kjer bo predstavila digitalni album njene sorodnice, ki ga bosta pripravili z
Dijano Lukić.
SKLEP
Izobraževanje svojcev, negovalcev in prostovoljcev s področja izdelave osebnega
digitalnega spomina bo predvidoma na ZDUS koncem marca meseca, po konferenci v
Romuniji. Izobraževali bosta Alenka Ogrin in Dijana Lukić. Ana Cajnko je pripravila
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spisek 10 udeležencev, med njimi bo tudi oseba z Alzheimerjevo demenco. Udeležba
članov tima RESje in Spomini je zaželjena.

.
Zapisala: prof.Ana Cajnko,
Voditeljica programa RESje in projekta SPOMINI
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