
 
Povzetki projektov odobrenih v okviru 1. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014 - 2020 

Navedeni projekti so bili potrjeni na Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, 
vendar za njih še niso bile podpisane Pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.  
 
Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog.  
 

Prednostna os 3 Zdrava, varna in dostopna obmejna območja (specifični cilj 3.1. Krepitev 

partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna 

območja) 

Akronim projekta: DEMENCA  ( 349.951,26 EUR ESRR) 
 

Vodilni partner: Dom upokojencev Izola - Casa del pensionato Isola 

Projektni partnerji: Dom za starije i nemoćne osobe ''Atilio Gamboc'' Umag, Obalni dom 

upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Grad Umag, Hrvatska udruga 

za Alzheimerovu bolest, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Pridruženi partner: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Direktorat za socialne zadeve 

 

Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem. S staranjem 
prebivalstva se v prihodnje pričakuje porast obolelih za demenco, pri čemer pa način 
izvajanja socialno-varstvenih (S-V) storitev ni prilagojen njihovim potrebam. Skupni izziv je 
zato optimizacija S-V storitev, destigmatizacija bolezni in preprečevanje socialne 
izključenosti. 
Cilj projekta je „izboljšati kakovost življenja oseb z demenco na čezmejnem območju“, 
specifični cilji, ki bodo k spremembi prispevali, pa so: 
- vzpostaviti trajne čezmejne strukture za dolgoročno sodelovanje na področju dviga 
kakovosti življenja oseb z demenco; 
- izboljšati nivo znanj in kompetenc oseb, ki pri izvajanju S-V storitev in oblikovanju 
življenjskega okolja vplivajo na kakovost življenja oseb z demenco; 
- zmanjšati stigmatizacijo in tveganje za socialno izključenost oseb z demenco. 
 
Glavni rezultati projekta bodo usposobljeno osebje, vzpostavljeno sodelovanje institucij v 
okviru Delovnih skupin, izboljšane kompetence načrtovalcev, ki imajo vpliv na oblikovanje 
življenjskega okolja oseb z demenco, uvedena IKT pri izvajanju storitve pomoč na domu, na 
novo uvedena pomoč na domu v Gradu Umag ter zmanjšana stigmatizacija demence. Koristi 
bodo imele osebe z demenco ter njihovi svojci, pa tudi vsi strokovni profili, ki bodo vključeni 
v usposabljanja, uporabljali razvita gradiva in pripomočke ter institucije, ki bodo sodelovali v 
Delovnih skupinah.  
Pristop temelji na vertikalnem in horizontalnem povezovanju. Potreba po sodelovanja izhaja 



 
iz tradicionalne povezanosti območja, ki pa zaradi meje na institucionalnem nivoju premalo 
sodeluje. Poenotiti je potrebno ponudbo S-V storitev, načine za prepoznavanje znakov 
demence, zagotoviti lažje vključevanje oseb z demenco v družbo, predvsem pri uporabi 
storitev na PO ter z uvajanjem skupnih dogodkov krepiti povezovanje deležnikov. 
Inovativno je preseganje miselnosti, da se ne da in iskanje optimizacij znotraj danih okvirjev. 

 

Akronim projekta: STAR (605.998,14 EUR ESRR) 
 

Vodilni partner: Občina Hrpelje-Kozina 

Projektni partnerji: Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato 

Capodistria, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Dom za 

starije osobe Kantrida Rijeka, Primorsko-Goranska Županija 

Pridruženi partnerji: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Ministarstvo Socijalne Politike i Mladih 

 

Projekt STAR obravnava skupne izzive: staranja prebivalstva, ki je značilno za celotno PO in 
povečuje potrebo po storitvah socialnega varstva; neenakosti pri dostopu do kakovostnih 
socialnih storitev; nizke stopnje učinkovitosti in neizkoriščenega potenciala socialno 
varstvenih institucij za čezmejno sodelovanje. Glavni cilj projekta je okrepitev partnerstva za 
razvoj novih oblik in nadgradnja obstoječih modelov in programov deinstitucionalizacije 
dolgotrajne oskrbe za povečanje vključenosti in opolnomočenja starejših oseb ter njihovega 
čim daljšega samostojnega življenja v domačem okolju. Cilj projekta bo dosežen preko 
razvoja trajnostne strukture čezmejnega sodelovanja institucij in interesnih skupin med 
lokalnimi upravami in deležniki za socialnovarstvene storitve, ki bo celostno obravnavala 
temo dolgotrajne oskrbe na PO in zasnovala skupne enotne načrte o oblikah in 
metodologijah izven-institucionalne oskrbe na tovrstnem območju, tudi s podporo resornih 
Ministrstev RS in HR. Čezmejno sodelovanje preko medsebojne izmenjave dobrih praks bo 
omogočalo pravočasno in učinkovito obvladovanje problematike staranja in dolgotrajne 
oskrbe na PO. Projekt bo vzpostavil inovativen celostni sistem za deinstitucionalizacijo 
dolgotrajne oskrbe na različnih ravneh skladno s sodobnimi smernicami, kjer bo v ospredju 
uporabnik, njegove želje in potrebe. Vsebine slednjega, ki so sočasno glavni outputi projekta 
so sledeče: Čezmejni program razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, strokovno 
izobraževanje socialnih formalnih in neformalnih oskrbovalcev ter pilotna izvedba dveh 
inovativnih oblik dolgotrajne oskrbe (dnevni center v RS in gospodinjska skupina na HR), 
katerih koristniki bodo socialni osrkbovalci dolgotrajne oskrbe, lokalne uprave in nenazadnje 
starejše osebe, katerim bo omogočeno čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju, 
socialna vključenost v družbeno dogajanje in posledično izboljšanje kakovosti življenja. 

 

 


