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Vse članice izvajajo projekt pridobiva-
nja temeljnih kompetenc, ki je namenjen 
zaposlenim, predvsem starejšim od 
45 let. To so brezplačni izobraževalni 
programi, kamor vabijo vse starejše, ki 
še delajo (vedno več je takih). Projekt 
financirata Evropski socialni sklad in 
ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. Udeleženci se lahko vključijo v 
računalniške programe, programe komu-
nikacije, tujih jezikov, slovenščine ... Da 
obnovijo ali pridobijo znanje, ki ga bodo 

še potrebovali, da bodo lahko obvladali 
oziroma ohranjali svoje delovno mesto 
v starosti.

Pri izvedbi sodelujejo tudi prostovoljci, 
tako mlajši kot starejši. »Medgeneracij-
ske aktivnosti starejšega prebudijo in 
aktivirajo. Dobi priznanje, je zadovoljen, 
mlajši ga spoštujejo. Medgeneracijsko 
sodelovanje je zelo pomembno in kori-
stno za vse,« je še poudarila sogovornica 
in dodala, da »v državi na preveč stvari 
gledamo centralizirano, ne pogledamo 
na lokalni nivo, kjer je občutek za sku-
pnost še vedno pomemben. Povezanost 
ljudje čutimo predvsem na lokalni rav-
ni. Tudi župani so pripravljeni podpreti 
dobre stvari. Naše lokalne skupnosti 
sestavljajo krasni ljudje, pripravljeni 
na skupnostno učenje in sodelovanje, 
samo prisluhniti jim moramo. Mi ve-
dno iščemo dobro, in zato smo uspešni, 
vedno vidimo dobro, in zato nam gre 
dobro.« 

Vsakega posameznika obravnavajo in-
dividualno. »Priporočljivo je, da se vsak 
starejši osebno ali prek telefona oglasi 
v svetovalnem središču in v pogovoru 
s svetovalcem ugotovi, kaj je tisto, kar 
ga zanima, kaj bi želel, in ga svetovalec 
usmeri v ustrezno aktivnost v tej ali dru-
gi bližnji ustanovi. To je prednost članic 
ZISS, saj je metodologija dela središč 
taka, da se lahko svetovalec posveti po-
samezniku, lahko tudi z orodji ugotavlja, 
katere so njegove potrebe, interesi,« pra-
vi Maja Radinovič Hajdič in nadaljuje: »V 
izobraževanju odraslih je na voljo veliko 
različnih oblik in vsebin, ki niso vedno 
primerne za posameznega udeleženca. 
In prav to je naša prednost, da skozi ce-
losten proces, z orodji in na strokoven 
način prepoznamo potrebe, interese, 
želje … in vas pravilno usmerimo. In to 
zagotavlja uspeh in zadovoljstvo vseh, še 
zlasti udeleženca.«

Ni dobro, da gre udeleženec v napač-
no aktivnost, ker bo nezadovoljen in se 
mogoče nikoli več ne bo vključil v izobra-
ževanje. Svetovalna središča svetovanje 
opravijo tudi zunaj organizacije, blizu 
udeležencu. »Zelo dobro sodelujemo z 
občinami, ki nam velikokrat omogočijo 
izvajanje aktivnosti v njihovih javnih 
prostorih. Zelo dobro sodelujemo tudi z 
društvi upokojencev.« 

Univerze 
Po večini članic ZISS delujejo tudi uni-
verze za starejše, to je na neki način 
študij v zrelih letih. »Na Ljudski univerzi 
Jesenice imamo dve univerzi za starejše, 
v Kranjski Gori in na Jesenicah, v obeh 
je več kot 150 članov, ki obiskujejo sek-
cije, kot so zdravo življenje, umetnost in 
zgodovina, geografija, kreativnost,« pravi 
Maja Radinovič Hajdič. Letos so uvedli 
umsko vadbo, ki je izjemno dobro obi-
skana. Srečujejo se dvakrat na mesec 
po tri ure in delajo vaje za spomin, za 
ohranjanje kognitivnih funkcij. Imajo 
tudi sekcijo Šport, v kateri enkrat na 
teden pod strokovnim vodstvom dela-
jo primerne vaje. »Naj omenim še eno 
prednost članic ZISS. Vse smo javni za-
vodi, zavezani h kakovosti. Nacionalni 
znaki kakovosti nas zavezujejo, da vse 
izobraževanje izvajamo kakovostno, mo-
ramo imeti primerne prostore, izobražen 
kader ...«

Starejši ne špricajo in ne motijo pouka

igrače, ki spodbuja razvoj tehničnega 
zanimanja pri otrocih.« Za ustvarjalne 
delavnice, na katerih starejši prenašajo 
na mlajše ročne spretnosti, kot so kvač-
kanje, pletenje, vezenje, v zadnjih letih 
narašča zanimanje. Pred desetimi leti 
mladih to ni zanimalo, danes radi obi-
skujejo take dejavnosti in starejši z 
veseljem prenašajo nanje znanje, ki 
bi drugače mogoče utonilo v pozabo. 
»Večgeneracijski centri delujejo regio-
nalno, pomembno pa je, da se aktivnosti 
dogajajo na več lokacijah, na primer v 
gorenjski regiji se bodo aktivnosti doga-
jale v 12 do 13 različnih krajih, čim bliže 
udeležencem. Prilagajamo se njihovim 
potrebam.«

Vse aktivnosti večgeneracijskih centrov 
so za uporabnike tudi brezplačne, ker 
so financirani iz evropskega socialnega 
sklada in ministrstva za delo.

Krožki, središča
Vse članice ZISS organizirajo študijske 
krožke, ki niso ekskluzivno namenje-
ni samo starejšim, ampak se starejši 
vanje radi vključujejo. To je specifična 
izobraževalna oblika, ki nima učitelja s 
predpisanim programom. Skupina ima 
samo mentorja, ki pomaga članom pri iz-
menjavi znanja na poti k skupnemu cilju. 
Študijski krožki so brezplačni, financira 
jih država.

V svetovalnih središčih pa se svetovalec 
potrudi najti pravo učno aktivnost za po-
sameznika, tudi če ima ta zelo specifično 
željo. »Vse informacije o aktivnostih se 
lahko pridobijo na spletnih straneh de-
setih članic ZISS. Vsak mesec v vsaki 
organizaciji poteka zelo veliko različnih 
dogodkov,« pravi sogovornica in do-
daja, »da se jih lahko tudi pokliče prek 
telefona, saj imajo vsi svoja svetovalna 
središča, namenjena brezplačnemu sve-
tovanju in informiranju uporabnikov.« 

Vseživljenjsko izobraževanje

Medgeneracijske aktivnosti 
starejšega prebudijo in aktivirajo.  
Dobi priznanje, je zadovoljen, mlajši ga 
spoštujejo.

Maja Radinovič Hajdič
Foto Mojca Demšar
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Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d. o. o., ima v 
svoji ponudbi 288 oskrbovanih najemnih 
stanovanj v 14 krajih po Sloveniji (Celje, 
Koper, Kranj, Krško, Ljubljana – Brdo, Litija, 
Ljutomer, Logatec, Maribor, Murska Sobota, 
Nova Gorica, Trebnje, Trzin in Škofljica). Prvi 
objekt z oskrbovanimi stanovanji je bil zgra-
jen leta 2001 ob domu starejših v Logatcu. 

V zaključku gradnje je objekt z 12 oskrbo-
vanimi najemnimi stanovanji ob Domu 
upokojencev Brežice. Stanovanja velikosti 
48–62 m2 bodo imela predprostor, kuhinjo 
z dnevno sobo, spalnico, kopalnico, bal-
kon in shrambo. Opremljeni bosta kuhi-
nja (leseni del, hladilnik z zamrzovalnikom, 
električna kuhalna plošča) in kopalnica 
(arhitekturno prilagojena, s prho in držali). 
V pritličju bo skupni prostor za druženje 
stanovalcev. Pred objektom bo 14 parkirnih 
mest, od katerih bosta dve za invalide. 

Razpis za najem bo objavljen predvi-
doma v začetku aprila 2017, stanovanja 
bodo vseljiva predvidoma v začetku junija. 
V času razpisa bo izveden informativni dan 
z ogledi stanovanj. Tako se boste lahko lažje 
odločili za najem. Vabimo vas, da sporočite 
svoje podatke in obveščeni boste o izidu 
razpisa.

Oskrbovana stanovanja v BREŽICAH 
vseljiva v začetku junija

Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d. o. o. 
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, 01 300 88 11 
info@ns-piz.si, www.ns-piz.si

Oskrbovana stanovanja so arhitek-
turno prilagojena za bivanje starejših 
(dvigalo, široki prehodi, držala, prila-
gojena kopalnica …), najemniki lahko 
koristijo storitve oskrbnika, na voljo je 
klic v sili. Namenjena so starejšim od 
65 let, ki jim zdravstvene razmere do-
puščajo samostojno bivanje. Najemno 
razmerje se sklene za nedoločen čas.


