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O projektu INTESI
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INTESI Celostne prostorske strategije za zagotavljanje storitev splošnega

pomena

• Program Interreg Območje Alp, trajanje projekta 12/2015 – 12/2018

• 10 partnerjev iz 5 držav

• Partner iz SI Biotehniška fakulteta, Odd.za krajinsko arhitekturo

• 9 testnih območij, 8 pilotnih aktivnosti v 6 testnih območjih

• V Sloveniji testno območje Idrijsko-Cerkljansko

• Pilotne aktivnosti v Sloveniji

• PA1: Analiza potreb in razvoj inovativnih rešitev storitev za starejše
• PA2: Analiza in razvoj inovativnih rešitev za zagotavljanje storitev 

splošnega gospodarskega pomena 
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PA1:  Aktivnosti & Metode

1. Demografska analiza in napovedi – kabinetno delo in statistični 

podatki

2. Analiza ponudbe in povpraševanja – delavnice, intervjuji s 

ponudniki, anketa o potrebah med starejšimi 

3. Analiza ponudbe v širšem območju regije – intervjuji s ponudniki

4. Identifikacija razkorakov med ponudbo in povpraševanjem

5. Analiza dobrih praks v Sloveniji in tujini

6. Oblikovanje predlogov inovativnih rešitev oskrbe za starejše
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Analiza P & P po oskrbi starejših

(a) Delavnice (1x s ponudniki, 2x z uporabniki)

Cilji: 

• Oceniti dostopnost in kakovost SSP, 

• analizirati prednosti in izzive, 

• predlagati ukrepe za izboljšanje storitev.

(b) Analize ponudbe 

• Polstrukturirani intervjuji s ponudniki storitev,

• izvedba na terenu na celotnem območju Idrijsko-Cerkljanskega,

• 14 organizacij na območju I in C + 4 širše v regiji.

(c) Analiza povpraševanja

• Anketiranje osebno na terenu, 

• prebivalci I in C, stari 65 let in več, ki niso vključeni v domsko oskrbo,

• pretežno osebno na terenu,

• anketiranih 145, za potrebe analize uporabnih 112.
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Rezultati: (b) Analiza ponudbe 

izpostavljeni problemi:

• Problematika prevozov za starejše in slab dostop starejših do storitev, ki se ukinjajo na podeželju.

• Storitve se selijo na splet.

• Osamljenost starejših oz. socialna izolacija.

• Ponudniki tudi ugotavljajo, da v okolju še obstajajo osebe, ki bi njihove storitve potrebovale, a se jih 

ne poslužujejo. 

• Zaradi staranja prebivalstva vedno več & večje potrebe.

• Pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov za izvajanje pomoči na domu.
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• Spol: 69% žensk in 31% moških

• S kom bivajo: 

• 50% jih živi z zakoncem

• 30% samih

• 18% z otroci, v širši družini ali s partnerjem

• 2% v drugih oblikah

• Kraj bivanja:

• 51% Idrija

• 19% Idrijsko podeželje

• 15% Cerkno

• 15% Cerkljansko podeželje

• Mesečni prihodki:

• 48% med 401 do 600 EUR

• 31% med 601 do 800 EUR

• 7% pod 401 EUR in 7% nad 1000 EUR

59%
30%

11%

0%

Starostne skupine

1 (65 - 74 let) 2 (75 - 84 let)

3 (85 - 94 let) 4 (Nad 95 let)

Rezultati: (c) Anketa med starejšimi prebivalci
Osnovne značilnosti anketiranih
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Anketa: Opravljanje vsakodnevnih opravil in spremstvo

Največ opravil še vedno opravljajo sami

• 90 % in več ne potrebuje pomoči pri postiljanju, oblačenju, 

osebni negi, 80% ne pri čiščenju, več kot 70% ne pri 

nakupovanju

• V višjih starostnih skupinah seveda manjši %

Pomoči ne prejemajo še, a bi jo potrebovali pri:

• Spremstvo, prevoz (13%)

• Čiščenje, odnašanje smeti (8%)

Največ že uporabljajo storitve:

• Spremstvo, prevoz (17%)

• Nakupovanje (14%)

• Čiščenje, odnašanje smeti (11%)

Kdo največ pomaga / bo pomagal:

• 80% svojci 

• Vprašani pričakujejo to tudi v bodoče 
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Anketa: Storitve, ki jih bodo starejši potrebovali v prihodnjih petih letih

PRIHODNJI IZZIVI:

• Velik porast potreb po prevozih, prilagojenih 

starejšim,

• skoraj 2/5 potrebo po bivanje v domu za 

starejše,

• toliko tudi pomoč na domu,

• 1/5 pričakuje dnevno varstvo (3/4 tudi 

prevoz),

• velik tudi porast potreb po storitvah 

družabništva 
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Kratka primerjava z ostalimi testnimi območj INTESI
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Ključni izzivi na področju socialne in zdravstvene oskrbe v 
ostalih testnih območjih INTESI 

• Pomanjkanje zdravnikov specialistov in mladih zdravnikov. 
• Pomanjkanje oskrbovalcev (vsa območja).
• Velika potreba po oskrbovanih stanovanjih.
• Potreba po vmesnih storitvah med institucionalno oskrbo in oskrbo na domu.
• Problem dolgotrajnega dostopa reševalnih služb in splošnih zdravnikov do oddaljenih

naselij (Lieser- / Maltatal).
• Slabo razvit sistem javnega prevoza (Lieser- / Maltatal).
• Zapiranje bolnišničnih oddelkov v manjših mestih (Chiavenna).

uveljavljene primere, kot v Lieser- / Maltatal. 
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Izbrani primeri dobrih praks

Modra kartica doline Trebbia (IT)  za starejše od 65 let vključuje poleg 
transporta še druge storitve, popuste v lokalnih trgovinah, brezplačno 
udeležbo na prireditvah. Je brezplačna oz. po polovični ceni. Cilj je 
izboljšanje uporabe javnega transporta za starejše v odmaknjenih predelih. 

Zavod Sopotniki (SI)  nudi brezplačne prevoze na klic za starejše in uspešno 
deluje v številnih občinah; 100 prostovoljcev, cca 1,000 uporabnikov. 
Financiranje: sponzorji, donacije, občine.

m-Zdravje (AT)  Osebe v oskrbi vodijo dnevnik zdravja – parametre si merijo 
na dnevni osnovi. Podatki se prikažejo na tablici kot tudi v digitalnem 
sistemu mobilnih oskrbnikov. Cilj izboljšati kakovost storitev, enostavno 
zbiranje podatkov, podporo opomočenju in samooskrbi pacientov ter 
integracija zdravniške in patronažne službe. 

Land Tyrol

Zavod Sopotniki
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Novim rešitvam nasproti 

Na osnovi rezultatov v sodelovanju z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo ICRA d.o.o. pripravili 

predloga za izvedbo:

• Izobraževanja za oskrbo starejših na domu, in

• podjetniško-motivacijske delavnice za oblikovanje podjetniških idej na področju oskrbe starejših,

ter med dobrimi praksami izbrali dva ukrepa za pripravo akcijskih načrtov:

• prvega za večjo vključenost starejših v oskrbo na domu (mobilna oskrba starejših),

• drugega za izboljšanje prevozov za starejše.
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IZOBRAŽEVANJE ZA POMOČ IN OSKRBO STAREJŠIH NA DOMU

Cilj: usposobiti osebe za opravljanje storitev pomoči na domu starejšim; izboljšanja 

kakovosti življenja; zapolniti primanjkljaj usposobljenega kadra. 

- Izvedeno v obliki priprave za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec na domu 

(verifikacija pri Socialni zbornici)

- 150 ur (75 teoretično, 75 praktično delo)

- nov kader s potrebnimi znanji; zaposlitev

PODJETNIŠKO-MOTIVACIJSKA DELAVNICA
Cilj: posredovati udeležencem temeljna poslovna znanja za ustanovitev

lastnega podjetja oz. vzpostavitev dejavnosti na področju oskrbe starejših.

- 60 ur (40 teoretično, 20 individualna svetovanja)
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Zaključki_1

• Kapacitete formalnih oskrbovalcev ne bodo mogle slediti > potrebam + 
zmanjšanje možnosti neformalnih oskrbovalcev.

• Rezultati izvedenih testnih predlogov ukrepov na I-C nudijo:
• podlago za uvedbo v testnem območju, 
• možnost prenosa v druga podeželska območja, 
• podobna izobraževanja kot podpora neformalnim oskrbovalcem.

• Uspeh testnih aktivnosti pogojen z dobrim horizontalnim in vertikalnim 
povezovanjem. 

• Močna integrativna komponenta programa Starejši za starejše + boljša izraba 
socialnega kapitala.
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Zaključki_2

• Izvedeni testni predlogi ukrepov pokazali na pomen povezav med lokalnimi 
potrebami in zasebnimi interesi.

• Uspeh ukrepa brezplačnih prevozov NVO Zavoda Sopotniki v kombinaciji zasebne 
iniciative & podpore lokalne skupnosti.

• Odločevalci morajo prepoznati pomen stalnega sodelovanja z izvajalci na lokalni 
ravni in prisluhniti predlogom inovativnih lokalnih rešitev (kombinacija od spodaj 
navzgor & od zgoraj navzdol).

• Za izvajanje storitev oskrbe starejših obstaja interes zasebnega sektorja. 
• Priznati pomen, spodbujati, trajno financirati programe prostovoljstva.
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Hvala za vašo pozornost!  

Barbara Černič Mali  barbara.cernic-mali@uirs.si

Naja Marot naja.marot@bf.uni-lj.si

Projekt INTESI: 
https://www.alpine-space.eu/projects/intesi/
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