Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
1. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: _Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v lokalnem okolju


V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i
vključeno/i v projekt)
Fakulteta za socialno delo, UL Ljubljana
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

3. Besedilo:


Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta

V okviru projekta Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v lokalnem okolju smo na območju
občine Domžal ocenili potrebe po dolgotrajni oskrbi starih ljudi oz. tistih ki potrebujejo tujo
pomoč in podporo. Namen projekta je namreč s pristopom od spodaj navzgor, torej po
meri ljudi, na lokalni ravni predlagati strokovne rešitve na področju skupnostne dolgotrajne
oskrbe. Izsledki projekta so za občino koristen pripomoček pri snovanju lokalne strategije s
področja skrbi za starejše. Obenem projekt predstavlja spodbudo drugim lokalnim
skupnostim, da razvijajo storitve dolgotrajne oskrbe na način, da bodo največji možni meri
odgovarjale njihovim (potencialnim) uporabnikom.
 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
Ob začetku projekta smo strokovni sodelavec, pedagoški mentor in študentje pripravili raziskovalni
načrt, v katerem smo določili aktivnosti in jih razdelili v faze. Za vsako aktivnost smo opredelili
raziskovalne metode in instrumente ter načrt zbiranja in obdelave podatkov. Razdelili smo se po
skupinah glede na aktivnosti (posnetek trenutnega stanja, terensko raziskovanje, organizacija
načrtovalnih delavnic, kratek film) .
Na podlagi obstoječih podatkov smo pripravili posnetek stanja v Domžalah in ugotovitve pregledno
predstavili v poročilu. Najprej smo predstavili aktualne trende na področju dolgotrajne oskrbe na
mednarodni in nacionalni ravni, kjer smo izhajali iz strateških izhodišč in smernic s fokusom na
spodbujanju skupnostnih oblik oskrbe. Nato smo občino Domžale predstavili v širšem družbenem
kontekstu (profil države in skupnosti), torej kontekstu ki posredno ali neposredno učinkuje tudi na
področje dolgotrajne oskrbe. Povzeli smo zemljepisne in okolijske značilnosti, strukturo in
značilnosti prebivalstva, značilnosti državne in lokalne ekonomije ter stanje na področju
medgeneracijskega sodelovanja. V zadnjem delu smo podrobneje predstavili urejenost in
organiziranost dolgotrajne oskrbe v Domžalah. Rezultate smo strokovnim organizacijam predstavili
na začetnem posvetovanju (22. marca), ki smo ga organizirali skupaj z Občino Domžale in Domom
upokojencev Domžale. Predstavitvi so sledile delavnice, kjer so udeleženci kritično razpravljali o
obstoječem delovanju javnih služb ter nevladnih organizacij na področju dolgotrajne oskrbe,

dostopnosti storitev (finančni in časovni) ter o kakovosti življenja in družabništvu starejših občanov
Domžal. V naslednji fazi smo začeli z ocenjevanjem potreb. Opravili smo osem poglobljenih
intervjujev s pomembnimi deležniki s področja dolgotrajne oskrbe (Zdravstveni dom, Comett, Dom
za starejše, Rdeči križ, Društvo upokojencev, Jesenski cvet, Center za socialno delo in MGC
Bistrica) in pripravili opomnike za intervjuje s (potencialnimi) uporabniki. Pripravili smo tudi anketni
vprašalnik za občane Domžal, ki ga bomo do gospodinjstev distribuirali preko Slamnika. Po
opravljenih aktivnostih bo sledila sinteza rezultatov, ki jih bomo predstavili na načrtovalni delavnici.

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
Projekt s poglobljeno analizo stanja v občini Domžale prispeva k oblikovanju konkretnih priporočil in
boljših bodočih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe. Ugotavljamo, da je institucionalno varstvo v
občini oz. upravni enoti relativno dobro dostopno; visoko se uvršča predvsem glede na kapacitete
institucionalnega varstva, malenkost nižje pa glede na ceno in ponudbo storitev. V občini so na voljo
tudi oskrbovana stanovanja. V nasprotju s tem pa je skupnostna oskrba slabše razvita; po podatkih
NIJZ je treba patronažno varstvo kadrovsko okrepiti, storitev pomoč na domu pa je med najdražjimi
v Sloveniji ter iz leta v leto zaradi dvigovanja cen za uporabnike postaja vse bolj nezanimiva oz.
nedostopna. V občini tudi ni na voljo socialnega servisa, ki bi storitev dopolnjeval ali celo
nadomeščal. Domžale po podatkih IRSSV uvrščamo med »zadržane« občine, za katere
ocenjujemo, da morajo okrepiti zavedanje o pomenu zagotavljanja skupnostnih oblik oskrbe v
okviru dolgotrajne oskrbe ter aktivno pristopiti k izdelavi vizije razvoja socialne oskrbe na domu, k
čemur je občina Domžale pristopila prav z naročilom analize stanja, ki ji bo sledila priprava
strategije na tem področju. Obenem lahko omenimo, da je pozitivno, da se pomoč na domu izvaja
vse dni v tednu, predvsem pa, da je s sklepom občine omogočena v obsegu več kot 26 ur
tedensko. Ob višjem sofinanciranju storitve ter z doslednim upoštevanjem tega ukrepa bi občina
lahko naredila pomembne korake v procesu deinstitucionalizacije oz. bivanje v skupnosti naredila
realno alternativo institucionalnemu varstvu.

4. Priloge:


Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).
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