
priloga 5: KoNCNo poRoerLo o DoSEZENTH crulH

JAVNIRAZPIS
DPROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM _ STUDENTSKT !NOVATIVNI PROJEKTI

zA DRUZBENO KORTST 2OL6-2O2O za 5tudijsko leto 2OUl2018(

v okviru

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2Ot4-2020 kot neposredna potrditev
operacije >Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju -
Studentski inovativni projekti za druibeno korist 2015-2020<; prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in
vseiivljenjsko udenje za boljSo zaposljivost; prednostne naloibe 10.1 lzbolj5anje enakega dostopa do

vseiivljenjskega udenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priloinostnih oblikah udenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proinih oblik udenja, tudi s poklicnim

svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifidnega cilja 3: Spodbujanje proinih oblik udenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za 5olajodo se mladino na vseh ravneh izobraZevalnega sistema.

Stevilka pogodber LLO83-9 I zOLg

1. PODATKI O PROJEKTU

1.1 Osnovni podatki

Naziv projekta Kreativne reiitve bivanja in oskrbe starejSih oseb

Akronim projekta BIVANJE 3.0

!zvaja lec/nosilec projekta Visoka Sola za upravljanje podeielja Grm Novo mesto

Trajanje projekta od:16.6.2OL8 do: 15.9 2018

Partner 1

(negospodarska oz. neprofitna
organizacija)

Dom upokojencev in oskrbovancev lmpoljca - enota Dom upokojencev
Sevnica

Strokovni sodelavec 1
lme in priimek: mag. Nina Maigon
Funkcija: vodja enote

Partner 2
(organizacija iz gospodarskega ali
druibenega podroEla)

Strokovni sodelavec 2 lme in priimek:
Fu n kcija :

PedagoSki mentor/ji

lme in priimek: doc. dr. Lea-Marija Colarit-Jak5e
Zavod/dlanica: Visoka Sola za upravljanje podeielja Grm Novo mesto

lme in priimek: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Zavod/dlanica: UM Fakulteta za logistiko
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lme in priimek:
Zavod/6lanica:



lme in priimek
Studenta

Zavod/dlanica, kjer
je Student vpisan

Naziv Studijskega
programa

Bolonjska

stopnja
Studija

Klasius-P-16

Vkljudeniod/do

od do

Uria Kutnar

Visoka Sola za

upravljanje
podeielja Grm Novo

mesto

Upravljanje
podeielja

1. st. VS

0888

16.6. 2018 15. 9. 2018

Klemen Barbo

Visoka Sola za

u pravljanje
podeielja Grm Novo

mesto

Upravljanje
podeZelja

1. st. VS

0888

L6.6.20L8 1s. 9. 2018

Klavdija
Rantaia

UM Fakulteta za

logistiko
Gospodarska in

tehniSka logistika
1. st. VS

1088
16. 6.2018 15.9.2018

Mihael
Medved

UM Fakulteta za

logistiko
Logistika sistemov 1. st. UN

1088
16. 6. 2018 15.9.2018

Klemen
SeraZin

UM Fakulteta za

logistiko
Gospodarska in

tehniika logistika
1. st. VS

1088
16. 6. 2018 15. 9. 2018

Niko Veit
UM Fakulteta za

logistiko
Logistika sistemov 1. st. UN

1088
L6.6.20L8 15. 9. 2018

Nina Poiun
UM Fakulteta za

turizem
Turizem 1. st. MAG

10r.5
L6.6.20L8 1s. 9. 2018

1.2 Seznam sodelujoEih Studentov
(Navedete vse Studente, ki so sodelovali na projektu in so uveljavljali stro5ke. V kolikor je v fasu trajanja
projekta priSlo do zamenjave Studenta, poleg imena in priimka Studenta, navedite oba).

1.3 V katero podroEje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvr5Ea projekt glede na vsebinsko zasnovo
projekta (neustrezno podrodje izbri5ite):

99 - Podrodje neznano

2. Povzetek projekta:

Na krotko opiiite vsebino ter nomen projekta. Josno opiiite problem, potrebo oz. izziv ter reiitve oz. rezultate, ki ste iih
s projektom dosegli (nojvei 500 besed).

Moderna druZba se vse bolj sooda s procesom staranja prebivalstva. Zaradi naraiianja Stevila starejsih, ki so ranljiva

skupina ljudi, se pojavljajo vse vetje potrebe po nastanitvi in oskrbi starejiih ljudi. V Sloveniji so razliine oblike bivanja

za starejie slabo razvite. Na voljo so domovi za starejie, oskrbovana stanovanja in najemna stanovanja za starejie ljudi,

drugih oblik bivanja starejiih praktiino ni. V Sloveniji je predvsem teZava, da smo do sedaj razvijali predvsem

institucionalno obliko stanovanjske oskrbe za starejie, ki pa je tudi najdraija. V alternativne oblike bivanja in oskrbe

smo vkljudili tudi elemente turizma, in sicer v obliki vkljuditve starejSih oseb na lokalni ravni ter inovativne izmenjave
starejSih. lzziv,ki smo ga ieleli razjasniti s projektom, je veivrsten in vedplasten ter temelji na pregledu trenutnega
stanja v lokalnem okolju in Sloveniji, pri demer smo izvedli anketiranje na terenu (anketa in intervjuji) s dim ved

vpletenih deleinikov: od starejiih oseb samih, ki ie uporabljajo oblike bivanja in zaposlenih na razlidnih delovnih mestih
z razlidnimi nalogami v domovih za starejie. Namen konine projektne naloge Studentski inovativni projekti za

druibeno korist 2016-2020: Kreativne reiitve za bivanje in oskrbo starejSih oseb je bil izdelati studijo o izsledkih
projekta in predstavitev za lokalno obmodje lokalnemu prebivalstvu, ki smo ga vkljudili v Studentski inovativni projekt
za druibeno korist. Nai cilj je bil sodelovati s projektnim partnerjem, z Domom za upokojence Sevnica in na podlagi

primera predstaviti trenutno stanje oskrbe starejiih ter predlagati reiitve za prihodnost. Naia ugotovltev je, da bi

lahko domovi prideli po lskanju novih reiitev, bolj cenovno dostopnih, kar je vedno vedja teZava. Z veliko preizkuSanja

bi lahko razvili nove oprijeme za ta problem. Kompleksnost tega problema je v tem, saj mora vsak upokojenec biti
obravnavan drugade. Vsak ima svojo zgodbo, teiave in razmiSljanje. Najbolj smiselno bi bilo razvrSdanje po dejanskem

zdravstvenem stanju, saj kotje bilo razvidno iz anket so upokojenci, ki so se zdravstveno dobro drZali bili zelo navdu5eni

nad aktivnostmi. V porodllu smo podali moine predloge kreativnih oblik bivanja in oskrbe starej5ih: povezovanje
prostovoljcev in ustanov, ki se z oskrbo ukvarjajo, skupna stanovanja, kjer biva vei upokojencev, turistidne kmetije,
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medgeneracijska bivanja, Erasmus+ izmenjave, poenotenje imena ustanov, izmenjave upokojencev, prodaja izdelkov,
ki jih upokojenci ustvarijo v sklopu aktivnosti domov za upokojence, veije kapacitete za starejse z demenco, itd.. Vei
v priloieni projektni nalogi.

3. lzvajanje projekta:

Novedite oktivnosti, ki ste jih izvojali no projektu na notin, da je iz opisov razvidno za kokino aktivnost gre, kje
se je to izvojolo ter koko je posomezno oktivnost prispevola k dosegonju ciljev oz. razreievanju opredeljenego
problemo (npr. novojonje >delo no terenu/v knjiinici/v delovnici< ni ustrezno, potrebno je specifitno
opredelitev oktivnosti kot npr. >delo v uiilnici na sedeiu Dprvego portnerjo< z mlodoletniki pri preuievonju ...

Ugotovili smo ...< ipd.)(nojvei j00 besed).

Za razjasnitev izziva projekta smo izvedli anketiranje na terenu (anketa in intervjuji) s dim ved vpletenih
deleinikov: od starejsih oseb samih, ki ie uporabljajo oblike bivanja in zaposlenih na razlidnih delovnih mestih
z razlidnimi nalogami v domovih za starej5e. Aktivnost se je izvajala na terenu v razlidnih domovih za starejSe
obdane, vsak Student je izvedel anketiranje s sodelovanjem oskrbovancev domov za starejie obdane in

zaposlenimi v domovih po Sloveniji. Ankete so bile anonimne. Na ta nadin smo pridobili podatke za posnetek
stanja in podatke o potrebah oskrbovancev in zaposlenih v domovih.
Za dosego ciljev zakljudnega dela smo uporabili opisno oziroma deskriptivno metodo, s katero smo z uporabo
omenjene literature in drugih virov pridobili sekundarne podatke in naredili posnetek stanja. Za pridobitev
primarnih podatkov pa je uporabljena metoda anketiranja, izvedena s sodelovanjem oskrbovancev domov za

starejie obfane in zaposlenimi v domovih po Sloveniji.

4. Odstopanja od predvidenih aktivnosti

V kolikor je priilo do odstopanjo od predvidenih aktivnosti, izpostovite ovire, s koterimi ste se sootali ter no

krotko pojasnite odstoponja. Ocenite, v kolikinem delu noirtovani cilji niso bili doseieni zarodi odstoponja od
predvidenih aktivnosti (najvei 2A0 besed).

Odstopanj ni bilo.

5. Pridobljene kompetence, znanja in praktiine izku5nje Studentov

Navedite poklicno specifiine kompetence, ki so jih itudenti pridobili z vkljuditvijo v projekt, in nadin
pridobitve kompetence (za vsakega itudenta posebej).

lme in priimek Studenta Opis

Ur5a Kutnar Poklicno specifidne kompetence:
- Sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter
predvidevanja operativnih re5itev v nadrtovanju bivanja in oskrbe

starejSih.
- Sposobnost uporabe pridobljenega znanja s podrodja upravljanja
podeielja v praksi.

- Sposobnost analiziranja podobnih primerov organizacijskih oblik
bivanja in oskrbe starejSih.
- Sposobnost obvladovanja standardnih metod, postopkov in procesov

v procesih bivanja in oskrbe starejiih.
- Sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na

konkretnem delovnem strokovnem podrodju upravljanja podeZelja.

Natin pridobitve:
- Na podlagi proudevanja teoretskih osnov je Studentka pridobivala in

okrepila sposobnosti, znanja in veidine s podrodja upravljanja
podeielja.
- Skozi procese kritidnega razmiSljanja, inovativnega pristopa k

reievanju problemov je bila neposredno v stiku z realnim problemom,
ki se nanaiajo na upravljanje podeZelja.

- S pomodjo deduktivnega sklepanja in dela v skupini.
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Klemen Barbo Poklicno specifidne kompetence:
- Sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter
predvidevanja operativnih re5itev v nairtovanju bivanja in oskrbe
starejiih.
- Sposobnost uporabe pridobljenega znanja s podrodja upravljanja
podeielja v praksi.

- Sposobnost analiziranja podobnih primerov organizacijskih oblik
bivanja in oskrbe starejiih.
- Sposobnost obvladovanja standardnih metod, postopkov in procesov

v procesih bivanja in oskrbe starejiih.
- Sposobnost uporabe informacljske in komunikacijske tehnologije na

konkretnem delovnem strokovnem podrodju upravljanja podeZelja.

Nadin pridobitve:
- Na podlagi proudevanja teoretskih osnov je Student pridobival in

okrepil sposobnosti, znanja in veiiine s podrodja upravljanja
podeielja.
- Skozi procese kritiinega razmiSljanja, inovativnega pristopa k

reievanju problemov je bil neposredno v stiku z realnim problemom,
ki se nanalajo na upravljanje podeZelja.

- S pomodjo deduktivnega sklepanja in dela v skupini.

Klavdija Rantaia Poklicno specifidne kompetence:
- Sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter
predvidevanja operativnih re5itev v nadrtovanju bivanja in oskrbe

sta rejii h.

- Sposobnost obvladovanja standardnih metod, postopkov in procesov

v logisti6nih procesih, tudi nabave in distribucije.
- Sposobnost uporabe pridobljenega znanja s podroija logistlke v
praksi.

- Razvoj veidin in spretnosti v uporabi znanja s podrodja logistike.
- Sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na

konkretnem delovnem strokovnem podrodju logistike.
Nadin pridobitve kompetenc:
- Na podlagi proudevanja teoretidnih osnov je Studentka pridoblvala in

okrepila sposobnosti, znanja in veidine iz podrodja logistike.
- Teoretidno preudevanje dobavnih poti in praktidna analiza stanja na

terenu.
- Skozi procese kritidnega razmi5ljanja, inovativnega pristopa k

re5evanju problemov je bila neposredno v stiku z realnim problemom,

ki se nanaia na logistiino dejavnost.
- S pomodjo deduktivnega sklepanja in dela v skupini.

Mihael Medved Poklicno specifidne kompetence:
- Sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter
predvidevanja operativnih reiitev v nadrtovanju bivanja in oskrbe

starej5i h.

- Sposobnost obvladovanja standardnih metod, postopkov in procesov

v logistitnih procesih, tudi nabave in distribucije.
- Sposobnost uporabe pridobljenega znanja s podrodja logistike v
praksi.

- Razvoj veidin in spretnosti v uporabi znanja s podrodja logistike.
- Sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na

konkretnem delovnem strokovnem podrodju logistike.
Naiin pridobitve kompetenc:
- Na podlagi prouievanja teoretiinih osnov je student pridobival in

okrepil sposobnosti, znanja in veidine iz podrodja logistike.
- Teoretidno preuievanje dobavnih poti in praktitna analiza stanja na

terenu.
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- Skozi procese kritif nega razmiSljanja, inovativnega pristopa k
re5evanju problemov je bil neposredno v stiku z realnim problemom,
ki se nanaSa na logistldno dejavnost.
- S pomodjo deduktivnega sklepanja in dela v skupini.

Klemen Seraiin Poklicno specifi dne kompetence:
- Sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter
predvidevanja operativnih reiitev v nadrtovanju bivanja in oskrbe
starej5ih.
- Sposobnost obvladovanja standardnih metod, postopkov in procesov
v logistidnih procesih, tudi nabave in distribucije.
- Sposobnost uporabe pridobljenega znanja s podrodja logistike v
praksi.

- Razvoj veSdin in spretnosti v uporabi znanja s podrodja logistike.
- Sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na
konkretnem delovnem strokovnem podrodju logistike.
Nadin pridobitve kompetenc:
- Na podlagi proudevanja teoretidnih osnov je Student pridobival in
okrepil sposobnosti, znanja in veSdine iz podrodja logistike.
- Teoretidno preudevanje dobavnih poti in praktidna analiza stanja na

terenu.
- Skozi procese kritidnega razmiSljanja, inovativnega pristopa k
reSevanju problemov je bil neposredno v stiku z realnim problemom,
ki se nanaSa na logistidno dejavnost.
- S pomodjo deduktivnega sklepanja in dela v skupini.

Niko Veit Poklicno specifidne kompetence:
- Sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter
predvidevanja operativnih re5itev v nadrtovanju bivanja in oskrbe
starejiih.
- Sposobnost obvladovanja standardnih metod, postopkov in procesov
v logistidnih procesih, tudi nabave in distribucije.
- Sposobnost uporabe pridobljenega znanja s podrodja logistike v
praksi.

- Razvoj ve5din in spretnosti v uporabi znanja s podrodja logistike.
- Sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na
konkretnem delovnem strokovnem podrodju logistike.
Nadin pridobitve kompetenc:
- Na podlagi proudevanja teoretidnih osnov je Student pridobival in

okrepil sposobnosti, znanja in ve5dine iz podrodja logistike.
- Teoretidno preudevanje dobavnih poti in praktidna analiza stanja na

terenu.
- Skozi procese kritidnega razmiSljanja, inovativnega pristopa k
reSevanju problemov je bil neposredno v stiku z realnim problemom,
ki se nana5a na logistidno dejavnost.
- S pomodjo deduktivnega sklepanja in dela v skupini.

Nina Poiun Poklicno specifi dne kompetence:
- Sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter
predvidevanja operativnih reSitev v nairtovanju vklj udeva nja sta rejSih

v lokalni turizem.

- Sposobnost obvladovanja standardnih metod, postopkov In

procesov v turistidnih procesih.

- Sposobnost uporabe pridobljenega teoretidnega znanja s podrodja

turizma v praksi.

- Razvoj veidin in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem

strokovnem delovnem podrodju (turizem).
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- Sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na

konkretnem delovnem strokovnem podrodju turizma.
- Vodenje projektov v turizmu.
Nadin pridobitve kompetenc:
- Na podlagi prouievanja teoretidnih osnov je Studentka pridobival in

okrepil sposobnosti, znanja in ve5dine s podrodja turizma, vezanih na

bivanje in oskrbo starejiih.
- Skozi procese kritidnega razmiSljanja, inovativnega pristopa k

reievanju problemov je bila neposredno v stiku z realnim

problemom, ki se nanaia na turizem.

- Teoretidno preudevanje turistiinih poti in praktidna analiza stanja na

terenu.

5. Doprinos morebitnih reiitev/rezultatov projekta za vkljuEeno negospodarsko oz. neprofitno organizacijo
(PARTNER 1)

V DU Sevnica smo z omenjenim Studentskim projektom dobili poglobljen in hkrati v vedih todkah zdruien
vpogled v stanje na podrodju oskrbe in varstva starejiih. Ta vpogled je zanimiv zlasti zaradi tega, ker predstavlja
zorni kot mladih, ki ne izhajajo neposredno iz stroke. Prav tako smo s projektom pridobili Stevilne ideje za

smeri razvoja tako dodatnih kot rednih aktivnosti na podroeju oskrbe in varstva starejiih ne le na podroeju
naie obdine ali Slovenije, temved kot dobre prakse za implementacijo v naslednjem obdobju iz cele Evrope.

V ludi sprememb, ki se na podrodju varstva in oskrbe starejSih obetajo v prihodnjih letih, smo tudi v DU Sevnica
primorani, da pristopimo k celovitemu re5evanju problematike bivanja in oskrbe starej5ih v naiem domu in
tudi 5irSe. Predvsem se pripravljamo na spremembe nastanitvenih pogojev starostnikov z demenco.
Ugotovitve, ki so jih itudentje z omenjeno raziskavo pridobili bodo vsekakor pomemben temelj za nove
programe in aktivnosti, ki jih bomo v DU Sevnica ponudili v prihodnjih letih.

7. Doprinos morebitnih re5itev/rezultatov proiekta za vkljuieno organizacijo iz gospodarskega ali druibenega
podroEja (PARTNER 2)

Novedite kakien je doprinos projekto k organizociji iz gospodarskega oli druibenega podroijo oz. koj je
organizocija s projektom pridobilo (najvet 150 besed).

8. lzkazovanje druibene koristi morebitnih reSitev/rezultatov projekta v lokalnem/regionalnem okolju, uEinek

na 5ir5o lokalno skupnost

Novedite, kokien je doprinos projekto in njegovih rezultotov k druibenemu rozvoju in nopredku v
lokolnem/regionolnem okolju, kjer se je izvojol projekt. Novedite v iem rezultati projekta prinaiajo uiinke oz.

vplivojo tudi no iirio lokalno skupnost ter novedite (najvei 250 besed).

Rezultati za druibeno korist v lokalnem in regionalnem okolju so vedplastni: lokalno okolje s kreativnimi
alternativnimi oblikami bivanja in oskrbe ter preZivljanje iasa starejSih oseb (predvsem na podeielju) poskrbi

za ranljivo skupino prebivalcev, skupaj z lokalnim okoljem osebam v tretjem iivljenjskem okolju in posledidno

celotnemu prebivalstvu obmodja dvigne kvaliteto Zivljenja. Z oiivitvijo novih alternativnih kreativnih moinosti
bivanja in oskrbe starejiih oseb na podeielju bi tako lahko reiili del problema poseljevanja podeielja in

kvalitetnejSega bivanja starejiih oseb. S preuditvijo realnega stanja, literature in virov, dobrih praks, je priilo
do razliinih moinosti reiitev, ki bi pripomogli k reiitvi problema staranja prebivalstva in kvalitetnejiega
preZivljanja dasa v tretjem iivljenjskem obdobju, npr. vkljudevanje oseb iz tretjega iivljenjskega okolja v lokalni

turizem, povezovanje prostovoljcev in ustanov, ki se z oskrbo ukvarjajo, skupna stanovanja, kjer biva ved

upokojencev, turistidne kmetije, medgeneracijska bivanja, Erasmus+ izmenjave,, poenotenje imena ustanov,

izmenjave upokojencev, prodaja izdelkov, ki jih upokojenci ustvarijo v sklopu aktivnosti domov za upokojence,
vedje kapacitete za starejie z demenco, itd.
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Novedite, koko je projekt prispevol k zogotovitvi enakih moZnosti prikrajionih skupin (navedite oz. opiiite vsaj
kokien konkreten primer, te obstajo, nojvei 250 besed).
Projekt je prispeval enake moinostl za vse. Pomembna je druibena komponenta kreativnih in inovativnih oblik
bivanja in oskrbe starejiih oseb, saj takSen prostor omogoda vzdrievanje stikov med deleiniki - od starejiih
oseb, mladih, svojcev, strokovnega osebja in seveda lokalnega prebivalstva. Eden izmed primerov je tudi
dogodek na zakljudni prireditvi, kjer je pevskizbor iz Doma upokojencevSevnica zapel nekaj pesmi, na zakljudni
prireditvi se je odvijaltudi kviz, ki so ga pripravili 5tudenti, sodelovali so varovanci Doma upokojencev Sevnica,
dobili so simbolidne nagrade, ki jih je priskrbela v5 erm Novo mesto. Med projektom je priSlo do
medgeneracijskega povezovanja, saj so Studenti s sodelovanjem mentorjev, izvedli ankete s samimi starejSimi
osebami, varovanci v domovih za u ence

10. Trajnost/prihod nost projekta

Navedite, kokien je doprinos projekto in njegovih rezultatov k trojnosti rezultotov. Ali obstojo moinost zo
nadgradnjo obstojeiego projekto? (nojvei 150 besed)
Glede na to, da se prebivalstvo vedno bolj stara in se dalj5a Zivljenjska doba ljudi, je nujno narediti velike
premike v smeri iskanja moZnosti kreativnih alternativnih oblik bivanja in oskrbe starejSih oseb, pri tem pa

dvigati kvaliteto iivljenja. Po izvedbi projekta se bomo glede na izsledke odlodili za preuditev in razvoj
konkretnih alternativnih modelov bivanja in oskrbe starejiih oseb na podeielju (bivanje starejSih na kmetijah).
Pri tem pa bomo raziskali tudi prednosti pri prehrani z moZnostjo vzpostavitve kratkih verig in franSize z lokalno
pridelano hrano. Nadalje bi se 5e raziskale moinosti za vkljuditev v doiivetja na podeZelju preko animacije.
MoZnosti za nadgradnjo projekta je tako veliko.
Doprinos projektu je zagotovo posnetek trenutnega moinosti in oblik bivanja in oskrbe starejiih obdanov,
uSotovitve ielja in potreb uporabnikov storitev blvanja in oskrbe v tretjem iivljenjskem obdobju (in
potencialnih uporabnikov), moZnosti vkljuditve oseb iz tretjega iivljenjskega okolja v lokalni turizem in
podajanje idej o kreativnih, inovativnih moinosti bivanja in oskrbe starej5ih obianov predvsem na podeielju,
ki so v koraku s potrebami tega iasa (povezovanje prostovoljcev in ustanov, ki se z oskrbo ukvarjajo, skupna
stanovanja, kjer biva ved upokojencev, turistidne kmetije, medgeneracijska bivanja, Erasmus+ izmenjave, ,

poenotenje imena ustanov, izmenjave upokojencev, prodaja izdelkov, ki jih upokojenci ustvarijo v sklopu
aktivnosti domov za upokojence, vedje kapacitete za starejie z demenco, itd.).

11. Opredelitev izvajanja naErta/ov sprejetega strate5kega dokumenta zavoda

Opredelite in opiiite naiin izvojonjo nolog in noirtov iz strateikega dokumento zovodo z nomenom doseganjo
zadonih ciljev, ki so opredeljeni v stroteikem dokumentu (opredelite tudi v tem izvedeni projekt prispeva k
dosegonju ciljev, opredeljenih v stroteikem dokumentu, nojvet 150 besed).
lzvedeni projekt zagotovo prispeva k izvajanju nalog in nadrtov iz strateikega dokumenta zavoda. Na V5 Grm
Novo mesto se zavedamo, da podeZelje ni le kmetijstvo, zato gledamo na podeZelje kot celoto. Zagotovo je
del podeZelja tudi prebivalstvo, ki se stara, mladi pa se odseljujejo v mesta. Zato je tematika ie tako del vsebin
visoko5olskega Studijskega programa Upravljanje podeielja. Projektna tematika je vkljuiena tudi v del vloge
za akreditacijo za magistrski Studijski program Upravljanje podeielja, ki je oddan na NAKVIS (eden izmed
izbirnih modulov).

12. Posredni uEinki na projektu

Stevito itudentov Opombo
Zaposlitev itudento v partnerski
orgonizociji

0

Moznost zaposlitve itudento v
po rtne rski o rgo n i zacij i ( po
zo klj u tku izob ra Zeva njo )

0

Novedite posredne utinke vkljuienih oseb v projekt

8



Student nadoljuje delo v
po rtne rski o rgo nizo ciji pre ko

itu d e ntske n o potnice, pog od be,

d ruge obl ike sode lovo njo

0

I zvajo nje itu d ijski h o bve z nosti
(priprovo mogistrske, diplomske
nologe no podlogi potrebe
orgonizacije)

0 Studenti so seznonjeni z moinostjo uporobe
projektne tematike pri somem itudiju in
sevedo pri somi diplomski nologi.

ee so no projektu vidni tudi drugi uiinki (npr. posodobitev utnego progromo, prenos znonja kot npr. izvedeno
predavonje s stroni predstavniko vkljutenih partnerjev, osvojitev nagrode/priznanjo no tekmovonju, notetoju,
podelitev itipendije ...) le-te novedite in jih na krotko opiiite.
I

13. lnformiranje in obve5Eanle

Navedite oktivnosti s podrotjo obveitonjo in informironjo jovnosti (npr. izvedba promocijskego dogodko,
objovo publikocije, ilonka ipd. - pri vsoki oktivnosti novedite tudi noziv, lokocijo in ios, nojvet L50 besed).
lzvedena je bila zakljudna predstavitev izjemno aktualne tematike projekta Kreativne reiitve za blvanje in
oskrbo starejiih oseb (5tudentski inovativni projekti za druibeno korist 2017 - 2018). Predstavitev je blla v
prostorih Doma upokojencevSevnica v ponedeljek, 10. septembra201,8, ob 10. uri. Na zakljudni prireditvi, ki

so se jo udeleiill varovanci Doma za upokojence Sevnica, iupan Sevnice g. Sredko Ocvirk, lokalno prebivalstvo,
mediji (televizija Va5 kanal, objava novice 6 min in 55 sekund - :::::. ,:-.:-:. -:,',,:-:','i-. so Studenti
po uvodnih pozdravih mentorjev in iupana Sevnice g. Sredka Ocvirka predstavili izsledke projekta.
Na podlagi kondne projektne naloge, ki je priloga tega porodila, nameravamo izdati najmanj en dlanek (za

revijo V5 Grm Novo mesto Journal of Landscape Governance). 5tudenti so predstavili izsledke projekta ostalim
Studentom na uvodnem dnevu V5 Grm Novo mesto dne 1. 10. 2018, nadrtujemo tudi predstavitev na

mednarodni konferenci Logistika v kmetijstvu.
Javnost se je informirala preko spletne strani V5 Grm Novo mesto, Facebook profila in z neposrednim
poiiljanjem novice o projektu medijem, ostalim zainteresiranim.
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lzjava

S podpisom in iigom na tem obrazcu potrjujemo toanost in resniinost vseh podatkov, navedenih v konanem

poroailu in vseh priloienih prilogah (npr. fotokopija konanega izdelka).

Kraj in datum; Novo mesto, 1. 10.2018

lme in priimek osebe, kije pripravila porotilo: Meta Vidiaek

lme in priimek ter podpis

zakonitega zastopnika zavoda

doc. dr. Lea-Marija colariaJakie
DI 2N

watT
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