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Spoštovani,
Državni zbor Republike Slovenije je leta 2018 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega
zdravja. S tem smo dobili prvi strateški dokument, ki v Sloveniji zarisuje celovito in dolgoročno
strategijo razvoja na področju duševnega zdravja. V letu 2020 je bila v skladu z Resolucijo ustanovljena
Interdisciplinarna delovna skupina (IDS) za področje promocije duševnega zdravja in preventive ter
destigmatizacije duševnih motenj pri starejših. Člani skupine so predstavniki strokovnih inštitucij,
vladnih in nevladnih organizacij ter ciljne skupine/uporabniki. Skupaj so bile opredeljene potrebe
ciljne populacije ter postavljeni krovni cilji, ki so ustrezno vključeni v Akcijski načrt Nacionalnega
programa duševnega zdravja (NPDZ) 2021 do 2023. Ti so sledeči:






večja vključenost starejših v vsakdanje aktivnosti, kulturne in športne dogodke v lokalnem
okolju ter posledično manjša osamljenost starejših;
izboljšana dostopnost in dosegljivost preventivnih programov/programov za krepitev
duševnega zdravja starejših v lokalnem okolju, vključno s programi za obvladovanje
spominskih motenj ter izboljšanje dostopnosti različnih njim prilagojenih;
destigmatizacija (preprečevanje slabšalnega odnosa do starejših ter diskriminacije oseb na
podlagi starosti);
podpora/opolnomočenje svojcev in njihova razbremenitev (skupine za samopomoč) kot tudi
dvig osveščenosti in kompetenc vseh ostalih strokovnih (zdravstveni, socialni delavci,
oskrbovalno osebje) in laične javnosti, ki prihajajo v stik s starejšimi skozi celotno življenjsko
obdobje.

Kot enega izmed ukrepov za izboljšanje stanja smo prepoznali izvedbo enodnevnih dogodkov »Dan
odprtih vrat za starejše«, v vsaki slovenski občini. Cilj organizacije omenjenega dogodka je starejše in
njihove svojce informirati o vseh aktivnostih in programih lokalnih deležnikov/akterjev, ki se pri
svojem delu dnevno ukvarjajo s problemi in izzivi starejših občanov, jim nudijo pomoč, različne
storitve, osmišljajo prosti čas in posledično zmanjšujejo osamljenost ter preprečujejo njihovo
izključenost iz družbe. Hkrati se s pomočjo lokalnih medijev o pomenu ohranjanja dobrega duševnega
zdravja in preprečevanja duševnih motenj seznani tudi ostala javnost v lokalni skupnosti.
S predlogom organizacije dogodka »Sejem dolgožive družbe« smo želeli spodbuditi krepitev
obstoječih mrež ter medsebojno povezovanje deležnikov na področju duševnega zdravja starejših v
vseh devetih slovenskih zdravstvenih regijah.
V različnih okoljih Slovenije so se organizacije omenjenih dogodkov lotili na različne načine, saj
epidemična situacija ni vedno prizanašala. Pri izvedbi je bilo prikazano veliko izvirnosti in
prizadevnosti. Pričujoče poročilo predstavlja vsebinski povzetek izvedb, s katerim želimo seznaniti
tudi širšo slovensko javnost. Pri tem si srčno želimo in si obetamo, da bodo po tej poti stopile v
prihodnje tudi ostale slovenske občine.
Želimo vam prijetno branje.

Olivera Stanojević Jerković, vodja IDS za duševno zdravje starejših
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DAN ODPRTIH VRAT ZA STAREJŠE
V avgustu 2021 so člani IDS za duševno zdravje starejših spodbudili vse slovenske občine, da
v obdobju od septembra do decembra 2021 organizirajo Dan odprtih vrat za starejše. Odzvalo
se je 49 občin, med katerimi jih je 17 dogodek dejansko izvedlo. Občine, ki dogodka niso
izvedle, so kot razlog izpostavile slabo epidemiološko situacijo, še posebej v mesecu
novembru, ko je bilo nekaj občin primoranih odpovedati že načrtovan dogodek (Grosuplje,
Ptuj, Ormož, Velenje). Po drugi strani pa se nekatere občine (npr. Ljubljana in Maribor) niso
odločile za organizacijo predlaganega dogodka, ker menijo, da v njihovi lokalni skupnosti že
veliko počnejo za dobro počutje starejših občanov, zato niso videli potrebe po dodatnih
aktivnostih.
Večina občin je organizirala dogodek v mesecu oktobru, saj 1. oktobra obeležujemo
Mednarodni dan starejših, 10. oktobra pa Svetovni dan duševnega zdravja. Iz vidika promocije
duševnega zdravja starejših se je torej pokazalo, da je smiselno izkoristiti dotična dneva za
ozaveščanje občanov, saj je v tem obdobju tudi lažje pridobiti pozornost lokalnih medijev.
Občine so uporabile različne pristope k organizaciji dogodkov. Ponekod so organizacijo
prevzeli zaposleni na občini, ponekod pa so občine prepustile organizacijo javnim zavodom v
lokalnem okolju. Tudi vsebina posameznih dogodkov se je razlikovala glede na vire, ki so jih
imele občine na voljo. Večinoma so dogodek organizirali v obliki srečanja za starejše občane
in njihove svojce, katerega je spremljal bodisi kulturni bodisi športni program, ali celo oboje.
Ponekod so postavili tudi stojnice, na katerih so se predstavljali lokalni deležniki, ki se tako ali
drugače ukvarjajo s starejšimi občani. Tako so na primer:
- občine informirale starejše občane o možnosti uporabe brezplačnega prevoza,

1 Letaki o Prostoferju v Občini Gornja Radgona.
Vir: arhiv Občine Gornja Radgona.

2 Predstavitev Prostoferja v Občini Ljubno.
Vir: arhiv Občine Ljubno.
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“Dogodek je naše občane zelo razveselil, saj živijo v oddaljenih vaseh, brez lastnega
prevoza z malo socialnih stikov. Dogodek bi lahko postal tradicija, saj druženje pozitivno
vpliva na razpoloženje in zdravje naših starostnikov.” – Občina Osilnica

- člani društev so vodili (jutranjo) telovadbo za starejše,

4 Jutranja telovadba pod kozolci v Občini Šentrupert.
Vir: arhiv Občine Šentrupert.
3 Udeleženci jutranje telovadbe v Občini Kočevje.
Vir: arhiv Občine Kočevje.

“Udejstvovanje posameznikov v društvih predstavlja skrb za zdravo, smotrno in
aktivno uporabo prostega časa ter zmanjšuje občutek osamljenosti.” – Občina Ruše

- zaposleni v Centrih za krepitev zdravja in prostovoljci so pripravili test telesne zmogljivosti
za starejše ter merili krvni pritisk in sladkor,

6 Merjenje krvnega pritiska v Občini Benedikt.
Vir: arhiv Občine Benedikt.
5 Merjenje krvnega sladkorja v Občini Hrastnik.
Vir: arhiv Občine Hrastnik.
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“Prepoznavamo smiselnost in pomen vključevanja starejših v organizacije, ki se
ukvarjajo z duševnim zdravjem starejših v lokalnem okolju.” – Občina Gornja Radgona

- zaposleni v Rdečem križu so demonstrirali temeljne postopke oživljanja,

7 Vaja temeljnega postopka oživljanja v Občini Kočevje.
Vir: arhiv Občine Kočevje.
8 Demonstracija temeljnega postopka oživljanja v
Občini Hrastnik. Vir: arhiv Občine Hrastnik.

“Program dogodka je bil razgiban, kar je pripomoglo k boljšemu vzdušju in večji
udeležbi prisotnih. Največ zanimanja so pokazali za temeljne postopke oživljanja in
uporabo defribrilatorja.” – Občina Kočevje

- člani društev upokojencev so izvajali plesne, pevske ali dramske nastope, pripravili so
športne igre za starejše ali tombolo, organizirali so ustvarjalne delavnice za krepitev ročnih
spretnosti,

10 Kulturni program v Občini Vodice.
Vir: arhiv Občine Vodice.

9 Glasbeni nastop v Občini Osilnica.
Vir: arhiv Občine Osilnica.
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»Z Dnevom odprtih vrat za starejše nismo le predstavili številne programe lokalnih
nevladnih organizacij, ampak smo tudi aktivno krepili vezi med starostniki.«
– Mestna občina Novo mesto

- zaposleni v domovih za starejše in prostovoljci so pripravili miselne, dihalne in gibalne vaje
za starejše,

11 Gradiva z miselnimi vajami v Občini Logatec.
Vir: arhiv Občine Logatec

12 Knjižica z razteznimi vajami v Občini Črenšovci.
Vir: arhiv Občine Črenšovci.

“Povedali so, da bodo doma nadaljevali z izvajanjem naučenih vaj. Knjižica in
pripomočki za telovadbo pa jim bosta v veliko pomoč.” – Občina Črenšovci

- različni predavatelji so govorili o ohranjanju (duševnega) zdravja starejših ter tematikah, ki
tudi sicer zanimajo starejše (npr. dedovanje, nespečnost, prehrana ob sladkorni bolezni,
demenca ipd.),

13 Predavanje o dedovanju v Občini Dol pri Ljubljani.
Vir: arhiv Občine Dol pri Ljubljani.

14 Predavanje o ohranjanju duševnega zdravja v Občini Ruše.
Vir: arhiv Občine Ruše.
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“S strani občanov smo prejeli pohvale za organizacijo, trud ter zanimive teme na
dogodku, o katerem smo poročali tudi v občinskem glasilu.” – Občina Dol pri Ljubljani

- zaposleni na Centrih za socialno delo so informirali starejše o varstvu njihovih pravic,

15 Stojnica CSD in DSO Trebnje v Občini Šentrupert.
Vir: arhiv Občine Šentrupert.
16 Stojnica CSD v Mestni občini Kranj.
Vir: arhiv Mestne občine Kranj.

“Prizadevamo si za boljšo informiranost in vključenost naših starejših občanov in s tem
tudi za izboljšanje kazalnikov njihovega duševnega zdravja.” – Občina Slovenske Konjice

- izvajalci pomoči na domu in e-oskrbe so predstavili svoje storitve in načine vključevanja v
njihovo obravnavo.

17 Stojnice v Mestni občini Novo mesto.
Vir: arhiv Mestne občine Novo mesto.

18 Stojnice v Občini Ravne na Koroškem.
Vir: arhiv Občine Ravne na Koroškem.

“Lepo je bilo videti, da tudi društva, ki so sodelovala, z zanimanjem spremljajo
aktivnosti drugih.” – Občina Hrastnik
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Nekatere občine so poskrbele tudi za animacijo obiskovalcev z inovativnimi pristopi, kot so:
nastop Rdečih noskov (Občina Logatec), kolo sreče (Občina Kočevje, Mestna občina Kranj),
nakup elastike za raztezne vaje in knjižica z vajami (Občina Črenšovci), krožni ogled z vozički
za stanovalce doma starejših (Občina Slovenske Konjice), izdelovanje zelenih pentelj zavoljo
obeležitve Svetovnega dne duševnega zdravja (Občina Kamnik), otvoritev Demenci prijazne
točke (Mestna občina Kranj in Občina Osilnica). V Občini Ravne na Koroškem so za dobro
vzdušje poskrbeli prostovoljni gasilci, ki so pekli kostanje. Nekatere občine so v dnevne
programe dogodkov vključile tudi učence, dijake in mlade prostovoljce ter tako poskrbele za
medgeneracijsko povezovanje svojih občanov.

19 Nastop Rdečkih noskov v Občini Logatec.
Vir: arhiv Občine Logatec.

20 Krožni ogled mesta v Občini Slovenske Konjice.
Vir: arhiv Občine Slovenske Konjice.

22 Peka kostanjev v Občini Ravne na Koroškem.
Vir: arhiv Občine Ravne na Koroškem.

21 Izdelovanje zelenih pentelj v Občini Kamnik.
Vir: arhiv Občine Kamnik.

“Dogodek je bil namenjen povezovanju, vključevanju in druženju tako starejših kot tudi
ostalih, saj je medgeneracijsko sodelovanje zelo pomembno za delovanje skupnosti.” –
Občina Benedikt
“Za Dan odprtih vrat za starejše smo predvideli nove, drugačne, kulturno obarvane
vsebine in jih združili z osnovnošolsko spominsko slovesnostjo.” – Občina Ljubno
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Po izvedenih dogodkih so organizatorji povedali, da so se starejši občani zelo razveselili
druženja in medsebojnega povezovanja ter da pozdravljajo takšne in podobne aktivnosti.
Zdelo se jim je praktično, da lahko pridobijo vse zanje pomembne informacije na enem mestu.
Zaradi slabše mobilnosti so bili starejši občani izredno hvaležni za to, da jim je občina ponudila
brezplačni prevoz na dogodek.
“Spodbujamo in podpiramo tovrstne dogodke, saj je pri reševanju izzivov staranja
prebivalstva potrebno »misliti globalno« in »ukrepati lokalno«.”
– Občina Logatec
»Odzivi povabljenih so jasno pokazali, kako živa je problematika starajoče se družbe in
kako pomembna je organizacija takšnih srečanj.« – Občina Vodice
»Obiskovalci so bili presenečeni in veseli, da so dobili praktično vse informacije v zvezi s
storitvami in možnostjo pomoči za starejše – vse na enem mestu.«
– Občina Šentrupert

Nekateri organizatorji so opazili, da ljudje še vedno zelo malo vedo o duševnem zdravju
(starejših), zato je toliko bolj pomembno, da ozaveščamo občane o skrbi za duševno zdravje
ter o pomenu iskanja pomoči, ko jo posameznik potrebuje.
“Na dogodku je bilo možno zaznati, da je tema duševnega zdravja še vedno tabu, saj je
veliko starejših odvrnilo, da so zdravi in si zato niso želeli ogledati stojnic.” – Mestna
občina Kranj

Mnoge ljudi s psihičnimi težavami, še posebej pa starejše, lahko stigma pomembno ovira pred
tem, da poiščejo pomoč, zato je toliko bolj pomembno, da lokalna skupnost spregovori o tej
problematiki in spodbudi svoje občane k ohranjanju lastnega duševnega zdravja.
“Zelena pentlja nas bo spomnila, da ohranjanje dobrega duševnega zdravja pomeni
krepitev lepih odnosov in skrb za lastno zdravje, ki se dotika tako telesa kot srca in
duše.” – Občina Kamnik
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TISKANA GRADIVA KOT ALTERNATIVA DNEVU ODPRTIH VRAT ZA STAREJŠE
2 občini sta se odločili za alternativno izvedbo Dneva odprtih vrat za starejše tako, da sta
pripravili tiskana gradiva z informacijami, ki zadevajo duševno zdravje starejših in virov
pomoči v občini.
K pripravi prispevkov so povabili različne deležnike v lokalnem okolju, ki se pri svojem delu
dnevno ukvarjajo s problemi in izzivi starejših občanov, jim nudijo pomoč, različne storitve in
osmišljajo prosti čas. Gradiva so prejela vsa gospodinjstva v občini, s čimer so dosegli
informiranost vseh svojih občanov.

»Trenutna epidemiološka situacija je
onemogočila organizacijo dogodka.
Deležniki smo se strinjali, da starejši
za to ne bi smeli biti prikrajšani.«
– Občina Dolenjske Toplice

23 Naslovnica gradiva v Občini Dolenjske Toplice.
Vir: arhiv Občine Dolenjske Toplice.

»Odzivi občanov na izdano brošuro so bili
zelo pozitivni. Prejeli smo veliko pohval
predvsem zaradi njene preglednosti in
uporabnosti.«
– Občina Radovljica

24 Naslovnica gradiva v Občini Radovljica.
Vir: arhiv Občine Radovljica
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SEJEM DOLGOŽIVE DRUŽBE
V avgustu 2021 so člani IDS za duševno zdravje starejših spodbudili 9 večjih občin, da v
obdobju od septembra do decembra 2021 organizirajo Sejem dolgožive družbe v svoji regiji.
Dogodek so izvedle: MO Novo mesto, MO Kranj, MO Koper in Občina Ravne na Koroškem.
Občine, ki dogodka niso izvedle, so kot razlog navedle dejstvo, da izvajajo že veliko aktivnosti
za starejše in da ne vidijo potrebe po dodatnih dejavnostih. Zaradi slabe epidemiološke
situacije se je MO Koper odločila, da bo izvedla dogodek v digitalnem okolju.
3 občine so združile Sejem dolgožive družbe z drugim dogodkom. Tako sta MO Kranj in Občina
Ravne na Koroškem poleg Sejma organizirali še Dan odprtih vrat za starejše, medtem ko MO
Novo mesto izvedla Sejem v sklopu otvoritvenega dogodka »Odgovori Slovenije na izzive
starajoče se družbe (evropski projekt SI4CARE). Na stojnicah in ob okrogli mizi so se
predstavljali različni deležniki, ki delajo s starejšimi v regiji. Občine so k sodelovanju povabile:
društva upokojencev, medgeneracijska društva in druge nevladne organizacije (Spominčica,
OZARA, ŠENT, Posvet, Šola zdravja itd.), skupine za samopomoč, varstveno delovne centre,
območna združenja Škofijske/Župnijska Karitas in Rdečega križa, domove za starejše občane,
centre za socialno delo, zdravstvene domove, izobraževalne in raziskovalne ustanove (npr.
Ljudske univerze, Univerze za tretje življenjsko obdobje, NIJZ itd.).

25 Sejem dolgožive družbe v Občini Ravne na Koroškem.
Vir: arhiv Občine Ravne na Koroškem.

26 Stojnice v MO Novo mesto.
Vir: arhiv Mestne občine Novo mesto.

“Socialna izolacija, povečevanje
osamljenosti (predvsem med starejšimi),
spremembe v oskrbi stanovalcev domov,
neupoštevanje avtonomije starejših, so le
nekateri dejavniki, ki so močno načeli
duševno zdravje starejših.” – Mestna občina
Kranj

27 Otvoritev Demenci prijazne točke v MO Kranj.
Vir: arhiv Mestne občine Kranj.
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Po izvedenih dogodkih so organizatorji sporočili, da so udeleženci sami izpostavili potrebo po
medsebojnem povezovanju in izmenjavi dobrih praks. Na dogodku so se informirali o
aktualnih izzivih pri delu s starejšimi ter iskali inovativne rešitve na prepoznane probleme.
Strinjajo se, da bi morali tudi v bodoče ohranjati prakso medsebojnega povezovanja na
področju (duševnega) zdravja starejših.
“Starizem (diskriminacija starejših) predstavlja vse večjo težavo v družbi ter povzroča
razkol med generacijami.” – Mestna občina Novo mesto
»Vsi sodelujoči so bili navdušeni nad dogodkom. Pokazalo se je, da je tovrstno druženje
zelo zaželeno in nujno potrebno.« – Občina Ravne na Koroškem
»V razpravi se je pokazalo, da v MO Koper potekajo številni programi, ki delujejo v smeri
zadovoljevanja potreb starejših ljudi v skupnosti ter da je mesto zavezano k oblikovanju
starosti prijazne skupnosti. Vsi sodelujoči si na številne načine prizadevajo k večanju
kakovosti bivanja starejših v mestu.« – Mestna občina Koper

Povzetek
 Sodelujoče lokalne skupnosti so se večinoma pozitivno odzvale na pobudo, tvorno
sodelovale pri organizaciji ter izrazile zadovoljstvo z učinkom izvedenega na ciljno
populacijo v lastnih okoljih.
 Potrebujemo nadaljnje motiviranje lokalnih skupnosti za kontinuirano spodbujanje
vključevanja starejših občanov v skupnost, predvsem skozi načrtovanje rednih sredstev
v letnih proračunih občin.
 Primeri dobre prakse iz drugih občin (tudi tistih, ki se niso odzvale, kajti po lastnih
izjavah že izvajajo aktivnosti na tem področju) so lahko spodbuda ostalim občinam,
zatorej je izmenjava informacij o teh praksah nujna.
 Vključevanje lokalnih medijev v poročanje o dogodkih in aktivnostih je tudi v prihodnje
ključno ne le za boljše informiranje in vključevanje starejših občanov, temveč tudi za
boljše medgeneracijsko sožitje, povezovanje vseh generacij in nenazadnje za
zmanjševanje stigme in diskriminacije.
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