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Dolgotrajna oskrba starejših v skupnosti, 
kako z drugačnimi koncepti dela odgovoriti 
na psihosocialne stiske uporabnikov 
storitev dolgotrajne oskrbe 



Staranje 
prebivalstva Nova podoba generacije starejših 

ljudi: biti aktiven in koristen, biti 
pomemben, imeti pravico, 
ohraniti dostojanstvo, …  

Problem tradicionalnih domov 
za starejše, institucionalizacija 
po modelu totalnih ustanov, 
mix sirotišnice in bolnišnice 

Negotova 
finančna 
vzdržnost 



„Istočasno, ko smo se močno zavzemali za 
bivanje brez ovir, nismo razmišljali o tem,  

da je bivanje v klasičnem domu največja ovira 
za dosego ŽIVLJENJA PO LASTNIH MERILIH.“ 

 
Dr. dr. Klaus Dörner, socialni psihiater 



Šestdeseta leta - začetek prvih sprememb 

Zdravstvena nega 
in osnovna 
oskrba 

Storitvena (funkcionalna) 
naravnanost 

Klasična 
hierarhija 

Centralizacija 
nege in oskrbe 

Naravnanost 
na ustanovo 

Odtujene 
strukture 

Naravnanost na 
osebo – v ospredju je 
referenčni odnos na 
osnovi kongruence 

Normalizacija 
življenja 

Stalni 
avtonomni 
delovni timi 

Manjše 
bivalne 
skupine 

Poudarek na 
kakovosti 
bivanja 

Personalizacija 
bivalnega 
okolja 

Fokus je bil:  



Država kot 
ustanovitelj domov 

za starejše 

Zaostajanje pri 
razvoju novejših 

modelov izvajanja 
dolgotrajne oskrbe 

Neizdelana 
strategija razvoja 

dolgotrajne oskrbe 

Odsotnost raziskav 
o organizacijskih 

oblikah domov, ki 
so finančno vzdržni 

Vztrajanje na 
domovih za starejše 
z veliko kapaciteto 

Odsotnost lokalne 
skupnosti pri 

upravljanju sistema 
dolgotrajne oskrbe  

KAJ OVIRA 
NADALJNJI 

RAZVOJ 



 

• ki se ukvarjajo tudi s trgovanjem na borzi 
in pridobivanjem dohodka iz tega 
naslova 

Ustanovitelj 
multinacionalka 

• ki angažirajo večji del skupnosti, ki 
prispeva k storitveni in finančni rešitvi oz. 
aktiviranju »notranjih« vzvodov 
obvladovanja sodobne dolgotrajne 
oskrbe. 

Lokalno 
organizirani in 

integrirani sistemi 

Finančno vzdržni modeli 



P 

Ustanovitelj s področja: gradbeništvo, 
zavarovalništvo, druga gospodarska dejavnost 
20 domov 

54,68 
 

Ustanovitelj s področja:  

občina lastnik ali solastnik 

6 domov 

48,73 
 

Ustanovitelj s področja:  

cerkveni subjekti 

12 domov 

47,96 
 

Ustanovitelj s področja:  

drugi: fizične osebe in podobno         

4 domovi  

48,08 
 

Ustanovitelj: 
država 

43,26 

Celotni prihodek na stanovalca 
na realiziran oskrbni dan, 

izraženo v EUR 
(iz podatkov SSZS za leto 2018) 

Domovi z vidika 
ustanoviteljstva 

Domovi 
glede na 

status 
D
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JAVNI DOMOVI 

Prihodki na stanovalca domov različnega statusa  



 
Domovi za starejše (koncesionarji) z 

kapaciteto 
 

 
Povprečni prihodek na stanovalca na 
realiziran oskrbni dan, izraženo v EUR 

(iz podatkov SSZS za leto 2018) 
 

 

52,50 
 

 

pod 80 
 

47,86 

nad 80 

Prihodki na stanovalca glede na velikost doma 



STRATEGIJA DOLGOTRAJNE OSKRBE V SLOVENIJI - 
KLJUČNI STRATEŠKI CILJI 
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PROJEKT: 
„Grozd malih domov“ 

Izhodišče:  

le približno 80 občin ima domove za starejše.  



GROZD MALIH DOMOV je sistem majhnih domov s 

kapaciteto domskega dela od 56 do 70 mest.  



Ideja je nastala v krogu vodilnih v sedmih relativno manjših občinah (Komenda, 

Loška Dolina, Pivka, Železniki, Žiri, Šentjernej in Ivančna Gorica). 

 

Strokovne podlage je oblikovala družba FIRIS IMPERL d.o.o., ki že tretje desetletje 

dela na področju izobraževanja zaposlenih v sistemu socialnega varstva in razvoju 

konceptov ter organizacijskega sistema oskrbe starejših ter 

  

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki se 

ukvarja z razvojnim in akcijsko-raziskovalnim uvajanjem novih skupnostnih 

programov na nivoju občine. 



Grozd malih domov 

SeneCura 

Central SI d.o.o. 

Dom 

Žiri 

Ustanovitelj 

GROZDA MALIH 

DOMOVA 

Dom 

Železniki 

Dom 

Komenda 

Dom 

Pivka 

Dom 

Loška 
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Grozd malih domov 

Institucio-
nalna 

dolgotrajna 
oskrba 

Dnevno bivanje  

Pomoč            
na domu 

Klubska 
dejavnost 

Svetovanje, 
izobraževanje 
neformalnih 
oskrbovalcev 

Izobraževanje 
in organizacija 
prostovoljnega 

dela 

Koordinacija 
programov v 

lokalni 
skupnosti 



Grozd malih domov 

POSLOVNO 
VODENJE 

SKUPNO 
RAČUNOVODSTVO 

SKUPNA 
NABAVA 

COACHING 

STROKOVNO 
VODENJE 

IZVAJANJE 
STORITEV IZVAJANJE 

PROGRAMOV 

SPREJEM 
NOVIH 
STANOVALCEV 

KOORDINACIJA 
SKRBI ZA STAREJŠE V 
LOKALNI SKUPNOSTI Decentralno - 

lokalno 

Centralno - 
skupno 



PROJEKT: 
„Vzpostavitev integrirane dolgotrajne oskrbe  

na nivoju lokalne skupnosti“ 



Skupaj smo zasnovali: 
„STRATEGIJO IN MODEL VZPOSTAVITVE RAZLIČNIH 

OBLIK INTEGRIRANE DOLGOTRAJNE OSKRBE V 
LOKALNI SKUPNOSTI“ 

Pobudniki projekta je približno  
ter



Ta model intenzivno 
z lokalnim okoljem ter              

v skupno skrb  
za kakovostno in dostojanstveno staranje.  



TRIJE KLJUČNI STRATEŠKI CILJI,    
ki jih povzemamo v projektu 



Občine, vključene v projekt z dogovorom oblikujejo    

, ki je nosilec projekta.  
 

FIRIS IMPERL d.o.o. in Inštitut Antona Trstenjaka sta 
vključena v Konzorcij 17 kot .    



„Konzorcij 17“ ustanovi , ki 

prevzema 

programov izbranih podsistemov dolgotrajne oskrbe 

na nivoju posamezne občine.   



V določenih občinah lahko                         

programov 
izbranih podsistemov dolgotrajne oskrbe prevzame 

. 



PRIKAZ MOŽNIH PODSISTEMOV DOLGOTRAJNE OSKRBE NA 

NIVOJU POSAMEZNE OBČINE / LOKALNE SKUPNOSTI 

SAMOPOMOČNA SKUPNOST  
5 – 8 starostnikov ali oseb z invalidnostjo, ki si praviloma 

sami organizirajo življenje, storitve profesionalne 
dolgotrajne oskrbe prejemajo izjemoma in ambulantno  

SAMOPOMOČNA SKUPNOST  
5 – 8 starostnikov ali oseb z invalidnostjo, s profesionalno 

12 urno izvedbo dolgotrajne oskrbe 

POMOČ NA DOMU oz. 

ambulantna oblika izvajanja 
dolgotrajne oskrbe 24/7 

BIVALNA ENOTA                     
za 20 stanovalce, ki potrebujejo 
različno stopnjo nege in oskrbe  

HIŠNA SKUPNOST                     
za 12 oseb z demenco 

DOM ZA STAREJŠE                   
s kapaciteto, ki jo potrebuje 

lokalna skupnost 

DNEVNI CENTER                     
v sklopu hišne skupnosti, bivalne 

enote ali doma za starejše 

KRATKOTRAJNA 
NAMESTITEV / 

GERONTOTURIZEM 

OBČINSKA AKCIJSKA 
SKUPINA za integrirano 

dolgotrajno oskrbo 

PODPORA 
NEFORMALNIM 
OSKRBOVALCEM 

PROSTOVOLJSKA MREŽA  
za zdravo staranje in pomoč pri 

dolgotrajni oskrbi v občini  

KOORDINATOR 
PROGRAMOV  

z enotno 
vstopno točko 



Poskrbite, da dobite tisto, kar imate radi, 
drugače vas bodo prisilili,  

da boste imeli radi tisto, kar dobite. 
 

Georg Bernard Shaw 


