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Povzetek projekta 
Socialna udeležba velja za pomemben in učinkovit dejavnik, ki vpliva na dobro počutje in zdravje 
starejših odraslih, ter kot ključno vprašanje v zvezi s pravicami starejših odraslih. Številne študije 
kažejo, da so bolezni, umrljivost in kakovost življenja starejših odraslih povezani z družbeno 
udeležbo, zato je posvečanje pozornosti konceptu socialne udeležbe v družbi starejših odraslih še 
posebej pomembno. Ena od ključnih idej, razvitih v okviru opisov uspešnega staranja - pogosto 
omenjena v literaturi - se nanaša na željo starejših odraslih, da se počutijo vključene in koristne. Da 
bi to dosegli, morajo družbe starejšim odraslim zagotoviti podporno okolje s pozitivnimi družbenimi 
odnosi, angažiranostjo in vključenostjo. Projekt Creation POP želi ponuditi posebne poti za izpolnitev 
tega namena. 
 
Cilj tega projekta je zagotoviti inovativne načine socialnega vključevanja starejših s pomočjo 
kreativnih umetnosti, kot je gledališče, s čimer se ozaveščajo mlajše in starejše generacije. Starejši 
odrasli imajo veliko izkušenj, ki jih lahko delijo z mlajšimi generacijami; njihovi glasovi so pomembni 
in jih je treba slišati. Ker je vse bolj priznano, da je udejstvovanje v kreativni umetnosti lahko koristno 
za dobro počutje in zdravje, udejstvovanje starejših v umetnosti prinaša zdravstvene in socialne 
koristi, želimo s tem projektom razviti gledališke aktivnosti, ki ustvarjajo varen prostor za izražanje 
in izzivanje starostnih stereotipov, iskanje skupnih točk in sprejemanje drugačnosti. Tovrstne 
aktivnosti bodo ozaveščale o družbenih vprašanjih, ki jih doživljajo in izražajo ranljive skupine same, 
in jim omogočile, da izobraževalcem/izvajalcem medgeneracijskih in vseživljenjskih aktivnosti (in 
tudi odločevalcem) posredujejo ideje, kako se jih lotiti. Z aktivnostmi in rezultati tega projekta želimo 
izboljšati kompetence izobraževalcev in drugih zaposlenih v izobraževanju odraslih ter povečati 
dostopnost do kakovostnih učnih možnosti za odrasle, ki jim bodo hkrati omogočale večjo socialno 
vključenost. 
 
Za doseganje ciljev projekta bo izvedena analiza potreb populacije starejših odraslih v vseh 
partnerskih državah, ki ji bo sledila študija medgeneracijskega učenja. Na podlagi rezultatov bo 
oblikovana bolj prilagojena metodologija in komplet orodij Creation POP. Ti se bodo osredotočali na 
pristope, ki jih navdihuje participativna metodologija kot osnova za gledališke aktivnosti, ki bodo 
ustvarjale povezave med različnimi starostnimi generacijami, hkrati pa bodo omogočale 
medgeneracijsko učenje in izpostavljanje družbenih vprašanj, kot je izključenost starejših iz družbe. 
Generiranje poročil, razvoj metodologije in orodij bodo prispevali k razumevanju pomena socialne 
vključenosti starejših. Za dosego zastavljenih ciljev bodo projektni partnerji izvajali aktivnosti, ki 
bodo izobraževalcem/izvajalcem medgeneracijskih ali vseživljenjskih aktivnosti/moderatorjem 
omogočile pridobitev praktičnih znanj in znanja o organizaciji ustvarjalnih umetniških aktivnosti z 
družbenim učinkom. Vsak projektni partner bo izvedel pilotne delavnice za testiranje razvite 
metodologije Creation POP in orodja. Nato bodo za predstavitev in promocijo rezultatov projekta v 
vsaki partnerski državi projekta organizirani multiplikativni dogodki.  
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Povzetek 
Creation POP »Poročilo o razumevanju potreb starejših in o tem, kako podpreti njihovo socialno 
vključenost« obravnava trenutni evropski socialnodemografski scenarij in s tem povezane 
spremembe na družbeni ravni. Prinaša pregled literature o širokem konceptu dobrega počutja 
starejših in aktivnega staranja, osvetljuje oblike podpore starejšim (vključno z medgeneracijsko 
podporo), kreativnost kot socialno predpisovanje v korist starejših, znanje in modrost starejših ter 
staranje. Poleg tega so opisani konteksti aktivnega staranja v vseh partnerskih državah, kjer so 
poudarjeni kontrasti in podobnosti v politiki in praksi. 
 
Skozi harmonično razmerje med prirojenimi zmožnostmi in okoljem (domom in skupnostjo) se 
aktivno staranje v celoti uresničuje. Če aktivno staranje vodi k višji kakovosti življenja, imajo lahko 
formalni in neformalni zdravstveni sistemi koristi od pobud za socialno predpisovanje, saj slednje 
med drugim zagotavlja ploden medij za razcvet in vzdrževanje družbenih povezav, s čimer izboljšuje 
zdravje. V takem kontekstu je uporaba kreativnosti kot medija za materializacijo programov, 
intervencij in pobud, povezanih s spodbujanjem duševne aktivnosti, zelo pomembna. Poleg 
olajšanja socialne interakcije ter izogibanja stresu in anksioznosti lahko kreativnost deluje kot 
kontemplativno orodje za samorazvoj, krepitev zaupanja, samospoštovanja, reševanja problemov 
in veščin obvladovanja. Ugotovljeno je bilo, da umetnost igra pomembno vlogo pri preprečevanju 
bolezni, spodbujanju zdravja ter obvladovanju in zdravljenju bolezni skozi vse življenje. To poročilo 
Creation POP poudarja pomen razvoja modelov oskrbe in podpornih storitev, ki temeljijo na 
potrebah starejših odraslih. 
 
Finska, Irska, Slovenija in do neke mere Španija imajo politični okvir za spodbujanje aktivnega 
staranja v njihovih posameznih kontekstih. Italija pa še vedno nima nacionalno usklajene strategije 
aktivnega staranja, kar preobremenjuje občine in/ali regije glede zagotavljanja programov aktivnega 
staranja/socialnega predpisovanja. Partnerske države imajo vzpostavljeno nediskriminacijsko 
zakonodajo, ki obravnava staranje in ponuja nabor pobud za aktivno staranje/socialno 
predpisovanje za starejše odrasle. Med analiziranimi modeli finski primer socialnega predpisovanja 
temelji na holističnem razumevanju »kulturnega dobrega počutja« in prikazuje trdnejši, iznajdljivejši 
okvir aktivnega staranja. Kljub obsežnim prizadevanjem za aktivno staranje irski in slovenski 
kontekst razkrivata, da se je proces izvajanja pobud socialnega predpisovanja začel, vendar ga je 
mogoče še izboljšati, kar poudarja podobnosti z italijanskim in španskim kontekstom v smislu 
neizkoriščenega potenciala. Kljub vzpostavljenim pobudam za socialno predpisovanje lahko Italija 
in Španija izkoristita večjo vladno podporo pri vključevanju socialnega predpisovanja v svojo politiko 
in prakso aktivnega staranja. Ključno je, da partnerske države povečajo zagotavljanje možnosti za 
nadaljnjo vključenost ljudi, ko se starajo, v vse vidike kulturnega, gospodarskega in družbenega 
življenja v njihovih skupnostih v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmožnostmi. 
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1. Pregled literature 
1.1 Uvod 
V skladu s predpostavkami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pregled literature CREATION-
POP ponuja konceptualizacijo naslednjih tem: dobro počutje starejših odraslih, aktivno staranje in s 
tem povezana podpora starejšim odraslim (vključno z medgeneracijsko podporo), ustvarjalnost kot 
družbeni recept, ki koristi starejšim odraslim, znanje in modrost starejših odraslih, boj proti staranju 
in socialni izključenosti. Poleg tega so opisani konteksti aktivnega staranja v vseh partnerskih 
državah, kjer so poudarjeni kontrasti in podobnosti v politiki in praksi. 
 

1.2 Dobro počutje starejših odraslih 
Človek izkusi aktivno, zdravo staranje, če so izpolnjene njegove socialne, duševne in fizične potrebe. 
Starejši morajo osvojiti zdrav način življenja, vključno s pravilno prehrano in priporočeno količino 
telesne aktivnosti. Ključnega pomena je, da bi morali tudi starejši odrasli vzpostaviti in vzdrževati 
heterogene socialne mreže, saj so poročali, da lastnosti določene soseske in starosti prijaznih 
prostorov vplivajo na raven družbene aktivnosti starejših odraslih (Bowling & Stafford, 2007). Poleg 
tega mora biti na voljo vladna in nevladna podpora, da se izognemo izolaciji. Aktivno staranje 
vključuje tudi obravnavo staranja v zakonodaji ter v izobraževalnem, skupnostnem in 
organizacijskem okolju, krepitev ozaveščenosti o starejših odraslih, njihovi humanosti in 
zmožnostih. Uporaba kreativnosti v socialnih pobudah za predpisovanje lahko igra ključno vlogo pri 
reševanju zgoraj omenjenih vprašanj. 
 
Walker & Maltby (2012) trdita, da mora družba ponovno razmisliti o svojem razumevanju poteka 
življenja, da bi omogočila vključujoč pristop k aktivnemu staranju. Avtorja se zatekata k delu Reday-
Mulvey (2005) in Riley & Riley (1986), pri čemer se premakneta od »tradicionalne paradigme« k 
»starostno integrirani paradigmi«, kot je prikazano na sliki 1 spodaj.  
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Na ta način tri različne faze življenjskega cikla (izobraževanje in usposabljanje, delo in upokojitev) 
dajejo prostor horizontalno okvirjenemu modelu, kjer se spodbuja bolj heterogeno, fleksibilno in 
veselo življenje. Starostno integrirana paradigma je skladna z na kreativnosti temelječimi 
družbenimi pobudami za socialno predpisovanje, kar je povezano z idejo aktivnega, zdravega 
staranja, kot ga podpira WHO s promocijo »Desetletje zdravega staranja« (WHO, 2017).  
 

1.3 Aktivno staranje 
Staranje evropskega prebivalstva in s tem povezane gospodarske posledice neizogibnega 
demografskega prehoda so bile v zadnjih 20 letih v središču političnih in znanstvenih razprav (WHO, 
2017). Takšni pomisleki so upravičeni. Pričakuje se, da bo prebivalstvo Evropske unije (EU) raslo in 
do leta 2060 bo 30 % starih 65 let ali več. Spremembe, ki se dogajajo v družbeni ravni 
industrializiranih držav, kot sta daljša življenjska doba in kakovost življenja, neposredno odmevajo 
na delovnem mestu, saj ljudje morda delajo dlje. Trenutno staranje ni le medicinsko, temveč tudi 
socialno demografsko vprašanje (MacLeod et al. 2018). 
 
Izraz »aktivno staranje« je predvsem način, kako se zoperstaviti stereotipni predstavi o pasivnosti v 
kasnejših življenjskih obdobjih. Walker & Maltby (2012) opozarjata na pričakovano (in obvezno) 
opustitev formalne ekonomske aktivnosti pri določeni starosti, kjer pokojnina nadomesti plačo. V 
starejši starosti poleg izkušene ekonomske disociacije sledijo procesi socialne in politične 
izključenosti, kar je samo po sebi težaven izid. Avtorja menita, da je takšna izključenost »prispevala 
k splošnemu dojemanju starejših kot družbeno, politično in ekonomsko neaktivnih« (ibid, str. 118). 
 
 Glede na široko paleto pomenov, ki jih pomeni »aktiven«, je pomembno osvetliti dva glavna 
»modela« političnega diskurza v evropskem kontekstu, kot sta izpostavila Walker & Maltby (2012). 
Prvi je opredeljen kot rezultat Lizbonske pogodbe in sledi predpostavki povečanja konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva znanja. Takšen model se osredotoča na premik od poudarjanja 
zaščitniške neaktivnosti starejših k novemu poudarku na zaposlovanju v poznejšem življenju 
(Evropski svet, 2010). To se nanaša na aktivno staranje z relevantnega, čeprav utilitarnega vidika. Po 
drugi strani pa drugi model, ki ga uteleša WHO, razširja in izpopolnjuje razumevanje staranja kot 
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naravnega procesa v vsej njegovi dvoumnosti, dostojanstvu in kompleksnosti, ki vodi ta pregled 
literature. 
 
Če je aktivno staranje povezano s »sprejemanjem zdravega življenjskega sloga skozi celotno 
življenjsko dobo« (Costa et al., 2021, str. 2), je upoštevanje razvoja in vzdrževanja posameznikove 
funkcionalne sposobnosti ključnega pomena (Michel & Sadana, 2017; Fallon & Karlawish, 2019). 
Funkcionalno sposobnost razumemo kot sposobnost ljudi, da so to, kar hočejo biti, in da delajo, kar 
hočejo (Beard in drugi, 2016; Rudnicka et al., 2020), kar vključuje: biti mobilen, graditi in vzdrževati 
odnose, se naučiti rasti in sprejemati odločitve ter prispevati k družbi (Michel & Sadana, 2017; WHO, 
2017; Fallon & Karlawish, 2019). Funkcionalna sposobnost ni neposredno povezana le z intrinzičnimi 
sposobnostmi, ampak tudi z značilnostmi danega okolja – ki zajema dom, skupnost in družbo širše 
(WHO, 2017). 
 
Kot katero koli drugo, lahko poznejšo fazo svojega življenja v celoti izkusimo, če so izpolnjene njene 
potrebe, pogosto nemedicinske narave (MacLeod in drugi, 2018). Vendar je pomembno upoštevati 
medsebojno povezanost medicinskih in nemedicinskih vprašanj. Z analizo 4.648 posameznikov, 
starih 65+, so Thomas in drugi (2021) ugotovili, da je socialna izolacija dejavnik tveganja za 
obolevnost in umrljivost, tako kot kajenje, hipertenzija in sedeči življenjski slog. Poleg korelacije med 
socialno izolacijo in težavami v duševnem zdravju imajo socialno izolirani starejši odrasli visoko 
raven bioloških markerjev interlevkina-6 (I-6) in C-reaktivnega proteina (CRP), ki sta povezana s 
kroničnim vnetjem. Visoke ravni teh markerjev kažejo na kopičenje materialov, ki se držijo arterij, 
kar povzroča kardiovaskularne in cerebrovaskularne bolezni. Ideja je nato spremeniti "trajektorijo 
socialne izolacije" in s tem izboljšati zdravje (ibid). Spreminjanje takšnih neželenih poti bi zahtevalo 
razpoložljivost podpore za starejše odrasle, ki bi lahko doživeli izolacijo, kot je preučeno v 
nadaljevanju. 
 

1.4 Podpore za starejše odrasle 
Socialna vključenost starejših odraslih je velika skrb starejše Evrope. Po Hrastu idr. (2013) so 
vzhodnoevropski starejši odrasli bistveno bolj izključeni kot ostalo evropsko prebivalstvo, pri čemer 
so najbolj zaskrbljujoča področja materialna prikrajšanost, zdravje in medosebna izključenost. 
Nedavni podatki Evropske socialne raziskave (Lee, 2021) kažejo na pomembne regionalne razlike v 
socialni izključenosti in subjektivni blaginji starejših Evropejcev. Medtem ko imajo nordijske države 
višjo stopnjo socialne vključenosti, so srednje in vzhodnoevropske poročale o nižji ravni subjektivne 
blaginje in višji stopnji socialne izključenosti. Splošno zdravje, sreča in zadovoljstvo z življenjem so 
bili povezani z razpoložljivostjo in dostopom do materialnih virov in osnovnih storitev (ibid). 
 
Glede na to, da je dobro zdravje med drugim povezano s stopnjo razpoložljive podpore za starejše 
odrasle, je ključnega pomena uvesti uigran, predan odziv na staranje (Kalache, 1999). Podpora 
starejšim odraslim je na voljo preko vrste vladnih in nevladnih pobud, kot so centri za dnevno 
varstvo odraslih, oskrbovana stanovanja, dostava obrokov ter izobraževalni in verski prostori. Poleg 
tega so po trenutnih procesih digitalizacije družbe širši skupnosti na voljo tudi spletne podporne 
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skupnosti, kot je »seniornet.org« (Pfeil idr., 2011). Ne glede na to, ali so v živo ali na spletu, lahko te 
storitve nudijo pozitivno socialno podporo, pomagajo starejšim odraslim zadovoljiti njihove potrebe 
in ublažijo običajno resne, neprijetne posledice osamljenosti in izolacije. 
 
V Združenem kraljestvu je na primer reševanje nezadovoljenih potreb starejših odraslih postalo 
prednostna naloga javnega zdravja zaradi preobremenjenih formalnih in neformalnih sistemov 
zdravstvenega varstva (Abdi in drugi, 2019). Potrebe starejših odraslih sestavljajo družbene 
aktivnosti (vključno z odnosi), splošno psihološko zdravje, aktivnosti, povezane z mobilnostjo, 
samooskrba in domače življenje. Pomanjkanje strokovnih nasvetov o strategijah samooskrbe, slaba 
komunikacija in koordinacija storitev ter pomanjkanje informacij o slednjih predstavljajo okoljske 
dejavnike, ki lahko ovirajo posameznikova prizadevanja za aktivno in zdravo staranje (ibid). 
 
Ugotovitve Abdija in drugih (2019) so tesno povezane z ugotovitvami Bowlinga (2008), ki je zbral in 
opredelil dojemanje starejših odraslih o aktivnem staranju v Veliki Britaniji (337 intervjuvancev, 
starih 65+). Študija kaže, da je bilo dojemanje udeležencev o aktivnem staranju povezano z 
ohranjanjem »telesnega zdravja in delovanja (43 %), prostim časom in družabnimi aktivnostmi (34 
%), duševnim delovanjem in aktivnostjo (18 %) ter socialnimi odnosi in stiki (15 % )« (Bowling, 2008, 
str. 293). Te ugotovitve so bile skladne z modeli, ki predstavljajo kakovost življenja kot »končno točko 
aktivnega staranja« (ibid). Abdi in drugi (2019), Bowling (2008) in Bowling & Stafford (2007) 
poudarjajo pomen ustvarjanja okvirov oskrbe in podpornih storitev, ki temeljijo na potrebah 
starejših odraslih. Nato je vredno poudariti, da bi lahko vrste podpore, ki so na voljo, koristile 
medgeneracijskim interakcijam, kot je obravnavano spodaj. 
 

1.4.1 Medgeneracijska podpora za starejše odrasle 
Medgeneracijsko učenje lahko definiramo kot »vzajemni učni odnos in interakcija med mladimi in 
starejšimi« (Simándi, 2018, str. 63). Kot ugotavlja Kooland (2008), medgeneracijsko učenje vključuje 
komunikativno učenje (skupno učenje), interdisciplinarno učenje in dialoško učenje (učenje drug od 
drugega). Po mnenju Corrigana (2011) se je medgeneracijsko učenje razvilo s področja gerontologije, 
kar je povečalo njegov potencial za prispevek v kontekstu dela, skupnosti in izobraževanja. Ne glede 
na svojo naravo medgeneracijski programi prinašajo vrsto koristi za vključene, saj ne delujejo le kot 
orodje za boj proti socialni izolaciji v starejši starosti, ampak tudi kot katalizator vseživljenjskega 
učenja. Hatton-Yeo (2007) opaža, da bi morale medgeneracijske pobude postati središče oblikovanja 
politik glede na številne koristi, ki jih zagotavljajo na ravni posameznika in družbe. Kot na primer 
kulturni premik, kjer so starejši odrasli zelo cenjeni, razvoj pozitivnega odnosa med generacijami pa 
je izjemnega pomena. V tem smislu interakcija med ljudmi različnih generacij neposredno prispeva 
k socialni vključenosti, socialni koheziji in k večji stopnji medgeneracijske solidarnosti. 
 
Rupčić (2018) obravnava prakse medgeneracijskega prenosa znanja in metode razvijanja »učne 
agilnosti« pri vseh generacijah skozi gradnjo skupnosti. Z vidika »stalnega učenja in izmenjave 
znanja« lahko izvajanje takšnih pobud koristi vsem deležnikom – ne le mlajšim ali starejšim. Avtor 
izpostavlja potencial medgeneracijskega prenosa znanja in učenja za zmanjševanje 



 

      

 

11 

medgeneracijskih konfliktov in stresa ter s tem za povečanje organizacijske kohezije in blaginje. 
Enakovredno tako formalno kot neformalno učno okolje ponujata širok nabor koristi, povezanih z 
zdravjem in izobraževanjem, ko mlajši in starejši odrasli komunicirajo (Simándi, 2018). V takih 
interakcijah lahko starejše odrasle obravnavamo kot »vir« znanja in modrosti, kot bo obravnavano 
v naslednjem sklopu tega poročila.  
 

1.5 Znanje in modrost starejših odraslih 
V mnogih kulturah v »pred-Gutenbergovem svetu« se je modrost (v obliki mitov, zgodb, pesmi) 
prenašala iz ene generacije v drugo, kar je vodilo do kulturnega in družbenega spoštovanja starejših. 
Gospodarstvo je teklo počasneje, praktične izkušnje starejših odraslih in institucionalno znanje pa 
so ostali pomembni za mlade dlje časa. Tehnološki razvoj pa je sedanji scenarij zapletel s 
pospeševanjem hitrosti sprememb. Kljub temu pa lahko glede na številne različne generacije, ki 
zasedajo delovna mesta, starejši odrasli še vedno veliko ponudijo tistim, ki so mlajši od njih (Conley 
2018). 
 
Pod vplivom Putmanove (2000) ideje o socialnem kapitalu Simándi (2018) poudarja pomen 
medgeneracijskih odnosov, ki temeljijo na modrosti in sodelovanju onkraj delovnega konteksta in 
zajemajo bralne krožke, podporne skupine in študijske krožke. V takšnih prostorih starejši 
mentorirajo mlade, slednji pa prve učijo uporabe novih tehnoloških pripomočkov. Vendar je glavni 
poudarek interakcije med generacijami čas, preživet skupaj, in družbena aktivnost, organizirana in 
doživeta okoli skupnega cilja, ne pa na aktivnosti sami. Poleg tega si Conley (2018, str. 31) predstavlja 
starešinstvo kot višjo obliko vodenja, saj so »sive glave na splošno modrejše«. Avtor se nato sprašuje, 
ali 
 
 (…)  obstaja način, da se vključimo v gojenje mladih možganov, kot so kmetje starešine preteklosti lahko 
gojili mlada žita. 
 

In razmišlja: 

Kaj pa, če bi obstajal nov, sodoben arhetip starosti, ki bi ga nosili kot znak časti, ne zakritega s sramom? 
 
Kaj pa, če bi lahko izkoristili naše znanje in izkušnje ter znanje o tem, da bi bili na delovnem mestu 
prednost in ne odgovornost? 
 
(…) Kaj, če bi bili sodobni starejši skrivna sestavina za vizionarska podjetja prihodnosti? (Conley, 2018, str. 
30-31). 
 
Visoka starost ni sinonim za modrost, a nekateri ljudje lahko s staranjem nabirajo modrost. 
Eksperimenti o modrosti, ki jih je vodil psiholog dr. Worthy z Univerze v Teksasu, so razkrili, da so 
bili starejši veliko boljši pri sprejemanju odločitev, ki so vodile do dolgoročnih strateških koristi, 



 

      

 

12 

medtem ko so mlajši odrasli sprejemali odločitve, ki so vodile do takojšnjih nagrad. Poleg tega prof. 
Robert Sutton opaža, da je lahko sistemsko razmišljanje pozitivno povezano s starostjo, saj »dlje ko 
ste na tem planetu, več vzorcev ste videli in lahko prepoznate« (Conley, 2018, str. 33).  
 
Poleg znanja in modrosti starejši odrasli na različne načine prispevajo k blaginji mlajših generacij, 
tako svojih otrok kot vnukov. Poročilo Trinity College Dublin iz leta 2017 »Zdravje in dobro počutje: 
Aktivno staranje starejših odraslih na Irskem – dokazi iz irske longitudinalne študije o staranju« 
ponuja vrsto zanimivih ugotovitev, ki ocenjujejo stopnjo podpore, ki jo nudijo starejši odrasli na 
Irskem. Starejši odrasli na Irskem (48 %) zagotavljajo denarno pomoč svojim otrokom in neformalno 
varstvo otrok svojim vnukom. Skoraj polovica starejših Ircev je opravljala prostovoljne dejavnosti – 
17 % jih je to počelo tedensko. Podobno velik delež starejših odraslih sodeluje v organiziranih klubih 
in skupinah (47 %), sodelujejo pa tudi v aktivnih in družabnih dejavnostih (60 %). Vrsta dejavnosti, ki 
jih izvajajo starejši odrasli na Irskem, je povezana z boljšo kakovostjo življenja, zato poročilo kaže 
premik od pretežno medicinskega okvirja staranja h konceptualizaciji starejše starosti v skladu z bolj 
celostnim pristopom (Baska in drugi, 2021; Ward & McGarrigle, 2017), kot je socialno predpisovanje. 
 

1.6 Kreativnost kot socialno predpisovanje v korist 
starejših odraslih 
Kljub številnim definicijam (Baska in drugi, 2021) se socialno predpisovanje nanaša na idejo 
nekliničnih posegov, ki pozitivno vplivajo na zdravje posameznika in se celostno odzivajo na njegove 
potrebe (Minary in drugi, 2019). Gre za »inovativno strategijo« (Costal in drugi, 2021), ki je sestavljena 
iz promocije zdravja, motivacije in »opolnomočenja pacientov«, kar ustvarja pozitivne rezultate za 
slednje, akterje skupnosti ter zdravstvene delavce in službe (ibid). V idealnem primeru bi bila pred 
morebitnim napornim izvajanjem pobud za socialno predpisovanje potrebna ocena zapletenosti 
vsakega konteksta. Po mnenju Baska idr. (2021) je socialno predpisovanje dejansko element širšega 
prizadevanja, ki ponazarja premik od bolj tradicionalnega modela zdravstvenega varstva od zgoraj 
navzdol k »nemedicinskemu, bolj mrežnemu« pristopu, kjer ima pacient osrednji položaj. Poleg tega 
daje socialno predpisovanje prostor multidisciplinarni oskrbi, ki zmanjšuje razkorak med 
zavedanjem zdravstvenih tveganj in prilagajanjem na bolj zdrav način življenja (ibid). 
 
Kljub vse večji potrebi po nadaljnjih raziskavah o posledicah socialnega predpisovanja za starejše 
odrasle, je ta pristop obetaven korak k vedenju, povezanemu z aktivnim staranjem (Baska in drugi, 
2021; Bickerdike in drugi, 2017; Minary in drugi, 2019; Fancourt & Finn, 2019). Za ponazoritev te 
točke Visanich & Attard (2021) analizirata potencial umetnosti pri spodbujanju blaginje na Malti z 
vrednotenjem vseh nacionalno financiranih umetniških projektov skupnosti med letoma 2014 in 
2018. Poleg tega je študija Costa in drugih (2019) pokazala, da je bilo socialno predpisovanje dobro 
sprejeto na Portugalskem, kar je okrepilo njegov potencial ne le pri spodbujanju aktivnega in 
zdravega staranja, ampak tudi pri prispevanju k optimalnemu upravljanju virov skupnosti. 
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Baska idr. (2021) raziskujejo trenutno stopnjo socialnega predpisovanja v Angliji, Walesu, na 
Severnem Irskem, v Kataloniji, na Poljskem in v Italiji ter poudarjajo ključne elemente, ki morajo biti 
vzpostavljeni za takšne pobude. Ti vključujejo, kot sledi. 
 

▪ enostavno napotitev vseh lokalnih agencij; 
▪ razvoj delovne sile; 
▪ okvir skupnih rezultatov; 
▪ podporo skupnostnim skupinam; 
▪ skupno naročanje in partnersko delo; 
▪ izdelavo personaliziranega načrta 

 
S stališča socialnega predpisovanja se zdi, da je uporaba kreativnosti kot orodja za materializacijo 
programov, intervencij in pobud, povezanih s stimulacijo duševne aktivnosti, zelo dobrodošla. Če je 
»kreativnost v polnejšem smislu ključno mesto za samoizražanje« (Lorenzi & White, 2019, str. 191), 
je njen odnos s socialnim predpisovanjem (in s tem aktivnim staranjem) bogatitvene narave. Z 
vzorcem 47.924 ljudi po vsej Britaniji in po naročilu BBC Arts in BBC Learning je višji raziskovalec 
University College London, dr. Fancourt, izvedel "The Great British Creativity Test" (2018). Ugotovitve 
kažejo, da lahko kreativnost ljudem koristi na naslednje tri različne načine: »a) kot odvračanje 
pozornosti, uporaba kreativnosti za izogibanje stresu in tesnobi; b) kot kontemplacija, kreativnost 
kot orodje za ustvarjanje prostora v umu za ponovno oceno problemov in izdelavo načrtov; c) kot 
sredstvo za samorazvoj, krepitev zaupanja, samospoštovanja, reševanja problemov in veščin 
obvladovanja« (BBC, 2019). Poleg tega poročilo WHO iz leta 2019 kaže, da so rezultati več kot 3000 
študij opredelili pomembno vlogo umetnosti pri preprečevanju slabega zdravja, spodbujanju 
zdravja ter obvladovanju in zdravljenju bolezni skozi celotno življenjsko dobo (Fancourt & Finn, 
2019). 
 
Nevladne organizacije, kot je Arts Well (arts-well.com), ponazarjajo uspešno povezavo med 
socialnim predpisovanjem in uporabo kreativnosti. Kot ponudnik storitev, namenjenih izboljšanju 
zdravja in dobrega počutja posameznikov, skupin in skupnosti, se Arts Well osredotoča na 
zagotavljanje participativnih kreativnih aktivnosti, kot so grafika, kolaž, izdelava vrbovih lampijonov, 
izdelava čokoladnih tartufov, delo z glino (izdelava lončkov in majhnih krožnikov) ter tiskanje in 
šivanje strnadov (AW, 2022). Razume se, da poraba (tudi majhne količine) časa za kreativnost lahko 
pomaga pri soočanju s sodobnim življenjem (BBC, 2019). 
 

1.7 Boj proti ageizmu 
Podobno kot izkušnja izolacije in osamljenosti tudi ageizem negativno vpliva na zdravje in dobro 
počutje starejših. Dejanje diskriminacije nekoga zaradi njegove starosti lahko prinese nečastne 
posledice tako za žrtve kot tudi za družbo širše. Po »Globalnem poročilu o staranju« Svetovne 
zdravstvene organizacije iz leta 2021 se slednje »pojavlja, ko se starost uporablja za kategorizacijo 
in delitev ljudi na načine, ki povzročajo škodo, prikrajšanost in krivico ter spodkopavajo solidarnost 
med generacijami« (WHO, 2021, str. xv). Fernández-Ballesteros in drugi (2020) opazujejo, kako 
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starostni stereotipi vplivajo na vedenje starejših odraslih in povzročajo škodljive dolgoročne učinke 
na njihovo zdravje. Nadalje, citiranje dela Levy in drugih (2019), Fernández-Ballesteros in drugih 
(2020) poudarjajo razmerje med pozitivnim samozaznavanjem staranja in predvidenim 
funkcionalnim zdravjem in dolgoživostjo, o katerih poročajo sami. 
 
Aktiven boj proti ageizmu je zato ključnega pomena, saj je še vedno veliko starejših, ki trpijo zaradi 
ageizma, vendar ne poročajo o svoji izkušnji diskriminacije (WHO 2021). Dokazi kažejo, da so 
intervencije, ki negujejo medgeneracijsko interakcijo, eno najučinkovitejših prizadevanj za 
zmanjšanje ageizma, saj delujejo na način razmišljanja, čustvovanja in delovanja. Zdi se, da so 
medgeneracijske pobude tudi cenovno dostopne in relativno enostavne za izvajanje (WHO, 2021). 
Poleg tega izobraževalne pobude, kampanje ozaveščanja in protidiskriminacijska zakonodaja prav 
tako pomagajo pri obravnavi ageizma. Na Irskem Employment Equality Acts (IHREC, 2015) 
opredeljuje ageizem kot pravno kaznivo dejanje, medtem ko se v Španiji s pravnega vidika 
obravnava kot zločin iz sovraštva z oteževalnimi okoliščinami. 
 
 

1.8 Kontrasti in podobnosti: kontekst aktivnega 
staranja v partnerskih državah 
V nadaljevanju sta primerjana konteksta politike & prakse aktivnega staranja v vseh partnerskih 
državah.  
 

1.8.1 Kontrasti in podobnosti: kontekst politike aktivnega staranja v 
partnerskih državah 
V večji ali manjši meri so partnerske države opremljene z vrsto političnih odzivov na staranje 
prebivalstva. Usklajeni so s prednostnimi nalogami Svetovne zdravstvene organizacije za doseganje 
ciljev Desetletja zdravega staranja (2020–2030), ki temelji na Madridskem mednarodnem akcijskem 
načrtu o staranju (MIPAA), ki so ga leta 2002 razvili Združeni narodi in na globalni strategiji Svetovne 
zdravstvene organizacije o staranju in zdravju, vzpostavljeni leta 2016. Kljub dejstvu, da je aktivno 
staranje postalo politika in skrb skupnosti v vseh nacionalnih okvirih, je jasno, da bi partnerskim 
državam koristilo prizadevanje za nenehno izboljševanje na področju politike in prakse, na primer z 
razširjeno ponudbo na dokazih temelječih in izboljšanih podpornih storitev s širšo pokritostjo. 
 
Irska, Italija, Slovenija, Finska in Španija se osredotočajo na integrirana prizadevanja za aktivno 
staranje v nacionalnem kontekstu, kjer se lahko občine in regije medsebojno podpirajo. V vseh 
državah pa vlada velja za ključnega akterja pri zagotavljanju pogojev za pobude za aktivno staranje. 
 
Na Irskem je v okviru Izvršnega organa za zdravstvene storitve (HSE) Nacionalna strategija 
pozitivnega staranja (DH, 2013) v zadnjih letih oblikovala pristop države k aktivnemu staranju. Pred 
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kratkim sta državna ministrica za duševno zdravje in starejše Mary Butler TD in državni minister za 
lokalno upravo in načrtovanje Peter Burke TD začela nov program, katerega cilj je podpora starejšim 
odraslim, da ostanejo v svojih lastnih domovih in skupnosti (Gov.ie, 2021). 
 
Po modelu nordijske države blaginje Finska meni, da so pravice starejših do ustreznih socialnih in 
zdravstvenih storitev še posebej temeljne. Poleg niza sorodne nacionalne zakonodaje državni 
Nacionalni program o staranju 2030 vodi vrsto ukrepov za razvoj, ocenjevanje in izvajanje storitev 
aktivnega staranja/podpore za starejše odrasle. 
 
Slovenija je sprejela Strategijo dolgožive družbe. Postavlja ključne poudarke koncepta aktivnega 
staranja, ki poudarja aktivnost in kreativnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje ter 
medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. 
 
Španija ima močno zakonodajo, ki se nanaša na dobro počutje starejših odraslih (tj. španska 
Ustava), ki poudarja nedavni zakonodajni razvoj na tem področju: zakon 39, sprejet 14. decembra 
2006, o spodbujanju osebne avtonomije in oskrbe za osebe v odvisnem položaju. Država je sledila 
Nacionalni strategiji aktivnega staranja in dobrega počutja starejših 2018–2021. 
 
V nasprotju z zgoraj omenjenimi državami Italija ne ponuja nacionalno usklajenega akcijskega 
načrta za spodbujanje socialne vključenosti in aktivnega staranja. Kljub potrebi po bolj kohezivnem 
pristopu k aktivnemu staranju so ustrezni primeri politike na lokalni ravni 1) deželni zakon Lazia št. 
11 / 2016, člen 13, ki spodbuja socializacijo in poenostavitev dostopa do kulturnih, rekreacijskih in 
športnih storitev za starejše in 2) potrditev deželnega zakona za spodbujanje aktivnega staranja s 
strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine leta 2014, ki sta mu sledila dva triletna programa 
(2016–2018 in 2019–2021). Leta 2019 je italijanska vlada sprožila nacionalno koordinacijsko pobudo 
pod odgovornostjo predsedstva Sveta ministrov (Oddelek za družinske politike), katere cilj je 
vzpostavitev skupnega in participativnega modela posredovanja za spodbujanje aktivnega staranja. 
Projekt je tudi usklajen z italijansko Nacionalno strategijo trajnostnega razvoja (NSDS) 2017–2030 in 
lahko v prihodnosti postane trdnejši del zakonodaje. 
 

1.8.1.1 Protidiskriminacijska zakonodaja 
Pravna zaščita je ključnega pomena za zagotovitev dobrega počutja starejših odraslih. Kar zadeva 
obstoj protidiskriminacijske zakonodaje, osredotočene na starejše odrasle, so partnerske države v 
bistvu usklajene pri zagotavljanju enakih človekovih pravic in temeljnih svoboščin slednjim. 
 
Na Irskem obstaja devet razlogov, na podlagi katerih je Zakon o enakosti pri zaposlovanju (IHREC, 
2015) prepovedal diskriminacijo, in sicer: starost, spol, spolna usmerjenost, invalidnost, osebni 
status, družinski status, versko prepričanje, rasa (barva kože, narodnost, etnično ali nacionalno 
poreklo) in članstvo v skupnosti Traveller. Zakoni o enakosti pri zaposlovanju vključujejo Zakon o 
enakosti pri zaposlovanju iz leta 1998, Zakon o enakosti iz leta 2004, Zakon o civilnem pravu iz leta 
2011 in Zakon o enakosti iz leta 2015, ki obravnavajo vprašanje staranja na delovnem mestu. 
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Podobno je v Španiji cilj Zakona o enakem obravnavanju in nediskriminaciji (19/2020) uveljavitev 
pravice do enakega obravnavanja in nediskriminacije, tudi na podlagi starosti. Poleg tega Statut 
avtonomije Katalonije iz leta 2006 v 18. členu navaja, da imajo "starejši ljudje pravico živeti dostojno, 
brez izkoriščanja in zlorabe, ne da bi bili diskriminirani zaradi svoje starosti."  
 
Na Finskem Center za človekove pravice poleg pravne zaščite, ki jo zagotavlja ustava, spodbuja 
pravice starejših kot lastno prednostno področje, pri čemer poudarja Zakon o nediskriminaciji in 
Zakon o varuhu človekovih pravic starejših. Poleg zakonodaje, prilagojene starejšim odraslim, varuh 
človekovih pravic starejših ljudi sodeluje z različnimi organi in organizacijami na področju aktivnega 
staranja, da bi slišal (in zadovoljil) zahteve finskih starejših odraslih. 
 
Kar zadeva pravni okvir v zvezi s protidiskriminacijskimi politikami v Italiji, je splošno načelo 
enakosti določeno v 3. členu italijanske ustave, medtem ko 37. člen varuje enako obravnavo in 
omenja starost le kot najnižjo mejo za zaposlene. Statut delavcev je sprva prepovedoval 
diskriminacijo na podlagi politične usmerjenosti, vere, rase, jezika in spola. Kasneje je bil spremenjen 
z uvedbo določb o nediskriminaciji na podlagi starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti in 
osebnega prepričanja z zakonodajno uredbo št. 216/2003 (Rymkevitch & Villosio, 2007). 
 
V Sloveniji je diskriminacija prepovedana s 14. členom Ustave (enakost pred zakonom) in s 6. 
členom Zakona o delovnih razmerjih. Poleg tega Zakon o varstvu pred diskriminacijo zagotavlja 
varstvo vsakega posameznika pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično 
poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in 
spolno izražanje, socialni položaj, finančni položaj, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino 
na različnih področjih družbenega življenja. Tretji steber Strategije dolgožive družbe obravnava tudi 
starostno diskriminacijo. 
 

1.8.2 Kontrasti in podobnosti: primeri dobre prakse v partnerskih 
državah 
Partnerske države ponujajo nabor vladnih in nevladnih pobud, programov in intervencij, ki spadajo 
pod okrilje aktivnega staranja. Povezani primeri so prikazani spodaj. 
 
V Italiji zdravstveni organi upravljajo program PASSI d'Argento, nadzorni sistem s ciljem spremljanja 
zdravstvenega stanja prebivalstva, starejšega od 65 let. Kar zadeva pobude za socialno 
predpisovanje je primer iz mesta Torino Essere Anziani Mirafiori Sud: bisogni risorse opportunità per 
vivere meglio in una comunità solidale, ki starejšim odraslim nudi podporo in spremstvo na poti 
aktivnega staranja in samostojnega življenja na ravni soseske. Drug primer je pobuda Skavti za 
mobilnost (Lunaria Associazione Di Promozione Sociale e Impresa Sociale), kjer skavti za mobilnost 
združujejo starejše občane, lokalne oblasti in ponudnike storitev, da sodelujejo pri razvoju starosti 
prijaznih okolij in storitev. Poleg tega Università Cattolica del Sacro Cuore ponuja program za 
spodbujanje telesne vadbe pri oslabelih starejših odraslih. 
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Na področju programov, ki temeljijo na kreativnosti, si italijanska organizacija Accademia Teatro 
Dimitri prizadeva za razvoj duševnega zdravja, fizičnega počutja in socialno-kulturne udeležbe 
starejših skozi gledališče – v jasnem sozvočju s cilji projekta Creation POP. Podobno želi projekt 
MUSICA (Società della Salute delle cone Amiata Grossetana) z glasbo zmanjšati pojav družbene 
izolacije, apatije in marginalizacije med starejšimi odraslimi, s čimer se povečajo veščine 
medsebojnih odnosov. 
 
Italijanski programi proti staranju vključujejo TSITOUR – Usposabljanje o socialni vključenosti v turizmu 
(Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci), ki vključuje starejše odrasle kot lokalne 
pripovedovalce zgodb za turistično industrijo – in WiseLife (Istituto per Servizi di Ricovero e 
Assistenza agli Anziani). Poleg tega je projekt BEST FRIENDS against Ageism sestavljen iz 
medgeneracijskih delavnic med starejšimi odraslimi in otroki za razbijanje izolacije prvih in 
podpiranje socialne vključenosti (Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci). Vendar pa projekt 
Intergenerazionale (Cooperativa Unicoop) promovira sodoben medgeneracijski center v Piacenzi, 
družabno, kulturno in izobraževalno stičišče. Cilj je ustvariti prostor v novem medgeneracijskem 
Centru Facsal, referenco za vsakodnevno vključevanje starejših odraslih, otrok, družinskih članov, 
operativcev in prostovoljcev, ki ponuja priložnost za vdih solidarnosti, vzajemnosti, občutek 
družbene pripadnosti in ponovno odkrivanje medgeneracijske vezi. Privilegirana interesna področja 
aktivnosti so okolje in narava (vrtnarjenje, proste dejavnosti na vrtu, izleti za odkrivanje »domov« 
starejših, trenutki za malico), slikarstvo in grafika.  
 
Na Finskem tako vlada kot nevladne organizacije dejavno sodelujejo pri spodbujanju aktivnega 
staranja na ravni skupnosti. VTKL (Finsko združenje za dobro počutje starejših), ustanovljeno leta 
1949, je povezano s 320 nevladnimi organizacijami, ki delujejo v korist starejših odraslih. Poleg tega 
je Zveza storitev za starejše (VALLI) nevladna organizacija, ki pod svoje okrilje združuje 60 članskih 
združenj, ki služijo približno 20.000 starejšim odraslim z 2.000 vključenimi strokovnjaki. Cilj teh 
organizacij je delovati v smeri družbe blaginje, kjer se lahko vsi razvijajo v harmoniji in 
medgeneracijskih stikih. Univerze sodelujejo tudi pri prizadevanjih za aktivno staranje, kot sta 
Univerza uporabnih znanosti Turku (Taikusydän) in Univerza uporabnih znanosti Laurea, ki 
artikulirajo nov pogled na storitve za starejše odrasle in združujejo študente socialnega in 
zdravstvenega varstva ter strokovnjake, ki jih zanima kulturno dobro počutje starejših. Na Finskem 
tudi starejši odrasli sami uspevajo v svojem interesu. EETU je sodelovalna organizacija za finska 
politična združenja upokojencev in si prizadeva izboljšati ekonomske in socialne koristi ter pravice 
upokojencev in starejših odraslih. Kot sodelovalna organizacija je sposobna učinkovito sodelovati v 
družbeni razpravi in zagovarjati problematiko upokojencev. Organizacije članice EETU imajo več kot 
1200 lokalnih združenj, 70 regionalnih združenj in 300.000 osebnih članov po vsej državi. 
 
Finsko razumevanje socialnega predpisovanja je zelo zanimivo, saj je širše uokvirjeno kot »kulturno 
predpisovanje«. V preteklih letih so bili na več področjih izdelani načrti kulturnega dobrega počutja, 
ki so bili vključeni v različne regionalne in občinske strategije in načrte. V okviru Nacionalnega 
programa staranja 2030 je izpostavljen projekt IKO Kulturno blagostanje starejših (2021-2022). Projekt 
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financira Ministrstvo za izobraževanje in znanost in se izvaja v sodelovanju s Centrom za promocijo 
umetnosti, Gledališkim centrom in njegovimi članskimi skupnostmi, službo Kultura za vse in mrežo 
Aili. Projekt IKO združuje storitve kulturnega dobrega počutja, ki jih izvajajo člani skupnosti 
Gledališkega centra in so posebej namenjene starejšim odraslim, ki živijo doma ali delno tistim, ki 
živijo v servisnih hišah in centrih. V skladu s projektom IKO so prilagojene storitve kulturnega 
dobrega počutja vključujoče in izkustvene, kjer sta interakcija in srečanje z drugimi del vsakdanjega 
življenja starejšega odraslega. Projekt zagotavlja kontinuiteto delovanja z razvojem storitvenih poti 
in modelov delovanja, ki spodbujajo dostopnost in dolgoročnost delovanja umetnosti. Pomembno 
je opozoriti, da je vključevanje starejših v kreativne aktivnosti pogosto organizirano v občinah (ta 
vrsta dela se imenuje »kuva«). Občine organizirajo kulturno delo za starejše glede na lastne interese 
in vire, kjer se pogosto osredotočajo le na njihove osnovne potrebe, kot so higiena in zdravila. 
Kulturno delo za starejše (kulttuurinen vanhustyö) opredeljujejo kot vključevanje umetnosti, 
umetniškega delovanja, kreativnosti in kulture v njihovo delo in njihov razvoj na različne načine. 
 
V Španiji izvajanje aktivnosti socialnega predpisovanja predstavlja izzive, med drugim zaradi 
pomanjkanja strateškega pristopa, nenaklonjenosti nosilcev odločanja in zdravstvenih delavcev, 
menjave osebja, finančnih virov, pomanjkanja celovitega pristopa. Kljub temu so pobude, kot sta 
EsSalud (Socialno zdravstveno zavarovanje) in CAM (Center za starejše), sredstvo za socialno 
predpisovanje, od katerega se pričakuje, da bo povezano z zdravstvenimi storitvami in drugimi 
pobudami znotraj skupnosti, kar bo starejšim odraslim omogočilo dostop do različnih storitve za 
izboljšanje njihovega počutja. 
 
Obstaja osem avtonomnih skupnosti, ki razvijajo programe socialnega predpisovanja (prilagojene 
lokalnemu kontekstu in z različnimi nomenklaturami). V Kataloniji Program socialnega predpisovanja 
in zdravja uporablja spletno stran "Actius i Salut" za mapiranje sredstev v skupnosti. Registracija in 
ocena socialnega predpisovanja sta vključena v klinično zgodovino primarne oskrbe. Evalvacija je 
sestavljena iz ocene izboljšanja čustvenega počutja in socialne podpore osebam, ki so se udeležile 
priporočene aktivnosti. Program socialnega predpisovanja in zdravja vključuje različne akterje, ki so 
lahko skupni razvoju zdravstvene strategije skupnosti na ozemlju, kot so teritorialne javne 
zdravstvene službe, mestni sveti, združenja in organizacije. Primera programov aktivnega staranja z 
elementi socialnega predpisovanja sta projekt Actívate, ki si prizadeva uvesti socialno predpisovanje 
za izboljšanje zdravja in dobrega počutja – in projekt SIforAGE, ki združuje znanstvenike, končne 
uporabnike, civilno družbo, javno upravo in podjetja z namen izboljšanja konkurenčnosti Evropske 
unije pri spodbujanju raziskav in inovativnih izdelkov za daljše in bolj zdravo življenje. 
 
V Sloveniji je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje prva zaznala velike potrebe starejših 
po osebnem razvoju, učenju, delovanju, dostopnosti javnosti, enakopravnem sodelovanju in 
prispevanju k družbenemu življenju. Tudi Mreža Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 
(SUTŽO) je namenjena izobraževanju in aktivnemu razvoju starejših. Vključuje upokojence, 
brezposelne starejše in tiste, ki se pripravljajo na upokojitev. Od ustanovitve leta 1984 do danes je 
SUTŽO prerasla v nacionalno mrežo 56 univerz v 54 krajih po vsej državi. 
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Postopoma, zlasti v zadnjih dveh, treh desetletjih, so se v Sloveniji razvile številne druge organizirane 
možnosti za aktivno vključevanje starejših: dnevni centri za starejše, medgeneracijski in 
večgeneracijski centri, programi Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijske 
odnose, programi Gerontološkega društva Slovenije ter programi ljudskih univerz in andragoških 
zavodov, kot je projekt Zavoda Sopotniki Aktiven dan. Poleg tega so društva upokojencev 
modernizirala in razširila svojo vlogo, predvsem na področju utrjevanja družbene vloge starejših in 
medgeneracijskega povezovanja, z izvajanjem številnih programov preko kulturnih ustanov (tj. 
knjižnic, muzejev, kulturnih domov, posebnih športnih dejavnosti). 
 
Poleg tega Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (ZDSGS) povezuje nacionalno mrežo 
450 skupin starejših za samopomoč, ki jih vodi 754 prostovoljcev, ki so usposobljeni za vodenje 
skupin. ZDSGS je krovna organizacija, ki združuje 19 medgeneracijskih društev in 23 drugih društev, 
ustanov in organizacij iz vse Slovenije. Srečanja skupine potekajo tedensko in se jih udeležuje preko 
4000 članov. Gre za enega najpomembnejših, obsežnejših programov na področju zadovoljevanja 
nematerialnih potreb starejših v državi. Drugi primeri so program Starejši za starejše (nudi pomoč 
starejšim odraslim, ki želijo čim dlje ostati v domačem okolju). Ta program je izvajalo 286 društev 
upokojencev po vsej državi, v katerem je doslej sodelovalo preko 5500 prostovoljcev, ki so zajeli okoli 
198.000 starejših iz 164 občin; leta 2017 je Evropski parlament programu podelil nagrado Evropski 
državljan. 
 
Kar zadeva programe aktivnega staranja z medgeneracijskimi elementi, sta dobri ilustraciji: Dnevni 
centri aktivnosti za starejše (DCA) in program usposabljanja Družabnitvo za starejše (ki ga vodi 
Andragoški center Slovenije in financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) 
 
Na Irskem starejši odrasli še naprej dragoceno prispevajo k družbi, namesto da bi jih zaznamovali 
upad in večja odvisnost. Irske starejše odrasle prepoznamo po aktivnem državljanstvu in 
sodelovanju v življenju njihovih družin in skupnosti (Ward & McGarrigle, 2017). Šteje se, da je 
Nacionalna strategija pozitivnega staranja (DH, 2013) usmerjala razvoj številnih pobud aktivnega 
staranja v povezavi z ekonomskimi, družbenimi in kulturnimi elementi, skupnostnim in družinskim 
življenjem ter medgeneracijsko solidarnostjo. Zagotovila je tudi pomembno usmeritev za prihodnje 
usmeritve politike aktivnega staranja (Ward & McGarrigle, 2017). 
 
Irska ponuja veliko število organizacij, ki podpirajo starejše odrasle v različnih oblikah (glej 
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/olderpeople/). Irska civilna družba je zdaj odločena, da 
postavi starejše odrasle v središče vladne politike, zahtevo, ki so jo izrazili Age Action in Active 
Retirement Ireland, vodilni državni organizaciji za starejše odrasle s skupno približno 30.000 člani 
(Age Action 2020). Izvršna direktorica Active Retirement Ireland Maureen Kavanagh ugotavlja: »Kot 
del kampanje Boljše staranje pozivamo k imenovanju zavzetega ministra za starejše, ki bo lahko za 
mizo v kabinetu močan glas starejših odraslih « (ibid).  
 
Kot odličen primer digitalnega državljanstva in aktivnega staranja je več kot 35.000 Ircev izkoristilo 
program Age Action »Začeti z računalniškim programom usposabljanja«, ki zagotavlja usposabljanje 
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za uporabo računalnikov, pametnih telefonov in interneta za osebe, starejše od 55 let po vsej Irski 
(Age Action 2020). Kot del digitalnega dežnika Age Action “Začeti” je bil kot odgovor na COVID-19 
razvit “KIT Ostati v stiku”. Ta pobuda nacionalnega učenja na daljavo pomaga starejšim odraslim 
izboljšati njihove veščine digitalne pismenosti, tako da so bolj povezani, obveščeni in podprti, zlasti 
v obdobjih socialnega distanciranja. Z uporabo posebej razvitega učnega načrta osmih »Kako ... 
vodnikov«, Age Action ponuja do pet ur poučevanja po telefonu vsem, ki menijo, da potrebujejo 
podporo pri uporabi svoje pametne naprave. Pri obravnavanju tem kot so kako nastaviti e-pošto, 
kako prenesti aplikacijo in kako uporabiti videoposnetek za ogled družine in prijateljev, se učenci 
povežejo z mentorjem prostovoljcem, ki obravnava teme, ki jih izberejo, v njihovem tempu. Age 
Action učencem pošilja tudi 40-stransko učno knjižico s pametnimi slikami za pomoč pri učnih urah 
(ibid). 
 
Poleg tega je v izobraževalnem okolju docentka Dublinske mestne univerze (DCU) dr. Trudy Corrigan 
nedavno predstavila svojo najnovejšo raziskavo z naslovom »Prednosti medgeneracijskega učenja 
za starejše in mlajše ljudi v zdravstvenih, izobraževalnih, gospodarskih in kulturnih kontekstih v 
našem globalnem svetu« na tretji konferenci »Engaging Aging '21: The Future of Aging and the Silver 
Economy«, ki jo gosti Starejšim prijazna univerza (AFU) (2021). Konferenca je ponudila odlično 
priložnost za razumevanje tega nastajajočega področja povečanih priložnosti, hkrati pa je pomagala 
oblikovati koncepte poslovnih priložnosti, povezanih s prihodnjim staranjem in srebrno ekonomijo. 
Poudarila je priložnosti partnerstev med industrijo in akademijo ter komercializacije raziskav za 
učenje in razvoj potencialnih strank, slišati nove ideje in razviti novo razmišljanje o staranju. Poleg 
tega je bil program medgeneracijskega učenja Dublinske mestne univerze (DCU) ena prvih 
pobud/paradni konj DCU, ki se je zdaj razvila v globalna omrežja DCU Starosti prijazne univerze. Dr. 
Corrigan je bila podpredsednica, ki so bile skupaj s predsednikom in kolegi iz DCU, Arizona State 
University (ASU) in Univerze Strathclyde prve tri univerze, ki so leta 2012 razvile 10 načel starejšim 
prijazne univerze. Ta načela je zdaj razvilo 51 fakultet po vsem svetu. 
 
Na Irskem je socialno predpisovanje brezplačna storitev izvajalca zdravstvenih storitev, ki 
posamezniku pomaga pri povezovanju z viri podpore in socialnimi aktivnostmi v njihovi skupnosti. 
Sem spadajo telesna aktivnost, bralne skupine, knjige za zdravje, programi za samopomoč (kot je 
program za nadzor stresa), “Moške lope”, vrtnarjenje v skupnosti, umetnost in kreativnost. Prvi irski 
projekt socialnega predpisovanja se je začel v Donegalu (Cleary, 2019). Po besedah socialnega 
delavca projekta "(…) je, da bi projekt deloval, bistveno, da ambulante splošnih zdravnikov in drugi 
zdravstveni delavci napotijo udeležence, za katere menijo, da bi jim koristilo", kar bi lahko učinkovito 
delovalo tudi na podeželskem območju Irske kot tudi v ožjem mestu Dublin. Čeprav je vseirska 
mreža za socialno predpisovanje še vedno v povojih (https://allirelandsocialprescribing.ie), ima 
razvoj pobud za socialno predpisovanje svoje mesto na irskem dnevnem redu. Kot poroča The Irish 
Times, se je geriater in sopredsednik David Robinson februarja 2019 srečal z ministrico Catherine 
Byrne, da bi razpravljali o takšnem potencialu. Obstajajo manjši projekti socialnega predpisovanja v 
Castlebarju, Mayu, Kerryju, Dún Laoghaireu in Brayu (Cleary, 2019). V Waterfordu je Waterford 
Healing Arts Trust (WHAT) ena vodilnih umetniških in zdravstvenih organizacij v državi, ki izvaja 
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multidisciplinarne programe za razstave sodobne umetnosti, glasbene nastope v živo na oddelkih 
in ambulantah, pobude umetnikov v rezidencah ter umetnost in glasbene delavnice (Grehan, 2012). 
 
Še en odličen primer socialnega predpisovanja je projekt Dublin 8 Social Prescribing Project, ki je bil 
vzpostavljen februarja 2017 in ga financira Health Service Executive’s Social Inclusion Unit. V 
prostore projekta sta od takrat v povprečju stopila dva človeka na teden z napotnico svojega 
zdravnika, več kot 60 ljudi s 170 napotnicami pa še vedno sodeluje v programih v centru skupnosti. 
Delovanje pobude je preprosto: delavci skupnosti prejmejo po elektronski pošti recepte od 
zdravnikov. Po besedah osebja projekta "daje ljudem občutek povezanosti in pripadnosti, kar je 
lahko zelo koristno za njihovo fizično zdravje" (Cleary, 2019).  
 
Splošni zdravnik Rialta Martin Rourke pojasnjuje, da »če imate nizko samopodobo ali motivacijo ali 
ste na najnižji ravni v življenju, kako bi imeli organizacijske sposobnosti, da raziščete število ali se 
obrnete na razred? Pacientom je to težko«, ki ponazarja ogromen potencial socialnega 
predpisovanja, da postane del formalnega zdravstvenega sistema (Cleary, 2019). Rourke nadaljuje: 
"Če bi obstajalo zdravilo, ki bi lahko zmanjšalo število obiskov v bolnišnicah in pri splošnih zdravnikih 
za 25 odstotkov in prihranilo dodatnih 25 odstotkov pri nenačrtovanih sprejemih v bolnišnico, ali ga 
ne bi zagrabili?" Zdravnik meni, da »živimo v dvotirnem sistemu«, kjer pacienti z zasebnim 
zdravstvenim zavarovanjem čakajo na zdravstvene storitve veliko manj kot javni pacienti, scenarij, 
ki bi se lahko izboljšal z izvajanjem več pobud za socialno predpisovanje (ibid). 
 
Finska, Irska, Slovenija in do neke mere Španija so opremljene s političnim okvirjem za 
spodbujanje aktivnega staranja v njihovih posameznih kontekstih. Italija pa še vedno nima 
nacionalno usklajene strategije aktivnega staranja, kar preobremenjuje občine in/ali regije glede 
zagotavljanja programov aktivnega staranja/socialnega predpisovanja. Partnerske države imajo 
vzpostavljeno nediskriminacijsko zakonodajo, ki se ukvarja s staranjem, in ponujajo nabor pobud za 
socialno predpisovanje starejšim odraslim. Finski kontekst socialnega predpisovanja temelji na 
celostnem razumevanju »kulturnega dobrega počutja«, kar kaže na trdnejši, iznajdljivejši okvir 
aktivnega staranja. Kljub celovitemu podpornemu okviru aktivnega staranja irski in slovenski 
kontekst razkrivata, da se je proces izvajanja pobud socialnega predpisovanja začel, vendar ga je 
mogoče še izboljšati, kar prinaša podobnosti z italijanskim in španskim kontekstom. Čeprav imata 
pobude za socialno predpisovanje, lahko Italija in Španija izkoristita večjo vladno podporo pri 
vključevanju socialnega predpisovanja v svojo politiko in prakso aktivnega staranja. 
 

1.9 Zaključek 
Evropske družbe doživljajo posledice demografskih in socialnih sprememb. Aktivno staranje, ki je 
trenutno politična skrb evropskih držav, se nanaša na sprejemanje zdravega življenjskega sloga 
skozi celotno življenjsko dobo (Costa in drugi, 2021, str. 2), pri čemer poudarja pomen razvoja in 
vzdrževanja posameznikove funkcionalne sposobnosti: biti, kdor želijo biti in delati, kar želijo delati 
(Michel & Sadana, 2017; Fallon & Karlawish, 2019). Aktivno staranje se v celoti uresničuje skozi 
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harmonično razmerje med intrinzičnimi sposobnostmi in okoljem (domom in skupnostjo) (WHO, 
2017). 
 
Če aktivno staranje vodi v višjo kakovost življenja, imajo formalni in neformalni zdravstveni sistemi 
lahko korist od pobud za socialno predpisovanje, saj slednje med drugim zagotavlja ploden medij 
za razcvet in vzdrževanje socialnih povezav, s čimer izboljšuje zdravje. V takem kontekstu je uporaba 
kreativnosti kot orodja za materializacijo programov, intervencij in pobud, ki se ukvarjajo s 
spodbujanjem duševne aktivnosti, zelo pomembna (Lorenzi & White, 2019). Poleg olajšanja socialne 
interakcije ter izogibanja stresu in anksioznosti lahko kreativnost deluje kot kontemplativno orodje 
za samorazvoj, krepitev zaupanja, samospoštovanja, reševanja problemov in veščin obvladovanja 
(BBC, 2019). Poleg tega poročilo WHO iz leta 2019 kaže, da so rezultati več kot 3000 študij opredelili 
pomembno vlogo umetnosti pri preprečevanju slabega zdravja, spodbujanju zdravja ter 
obvladovanju in zdravljenju bolezni skozi celotno življenjsko dobo (Fancourt & Finn, 2019). To 
poročilo Creation POP poudarja pomen razvoja modelov oskrbe in podpornih storitev, ki temeljijo 
na potrebah starejših odraslih. Naslavljanje nezadovoljenih potreb po oskrbi in podpori starajočega 
se prebivalstva ter oblikovanje storitev in rešitev, osredotočenih na to, kaj starejši odrasli 
potrebujejo ali želijo, je prednostna naloga javnega zdravja. 
 
V večji ali manjši meri so partnerske države opremljene z vrsto političnih odzivov na staranje 
prebivalstva. V bistvu so usklajene s prednostnimi nalogami Svetovne zdravstvene organizacije za 
doseganje ciljev Desetletja zdravega staranja (2020–2030) in dejavne pri zagotavljanju enakih 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin starejšim odraslim z obravnavo staranja v zakonodaji. 
Partnerske države ponujajo nabor vladnih in nevladnih pobud, programov in intervencij, ki spadajo 
pod okrilje aktivnega staranja. Čeprav vlada velja za ključnega akterja pri napredku programa 
socialnega predpisovanja, je vloga skupnosti v tem procesu ključna, kot kaže finski primer.  
 
Kljub izvajanju pobud, kot so projekti Accademia Teatro Dimitri za razvoj duševnega in telesnega 
zdravja (uporaba gledališča kot pobude za socialno predpisovanje, ki temelji na kreativnosti), Italija 
na splošno še vedno obravnava potrebe starejših odraslih z vidika »zaščitne neaktivnosti« (Evropski 
svet, 2010) – ali medicinskega pristopa (Ward & McGarrigle, 2017). Španija se prav tako sooča z 
ovirami pri izvajanju aktivnosti socialnega predpisovanja zaradi pomanjkanja strateškega pristopa, 
nenaklonjenosti nosilcev odločanja in zdravstvenih delavcev, fluktuacije osebja, finančnih virov in, 
tako kot Italija, zaradi pomanjkanja nacionalnega celovitega pristopa k aktivnemu staranju. Po drugi 
strani pa so Slovenija, Irska in Finska vzpostavile rastoč in obetaven okvir za aktivno 
staranje/socialno predpisovanje, ki ga vodi bolj holističen pristop (Ward & McGarrigle, 2017) – ali 
»starostno integrirana paradigma« (Reday-Mulvey, 2005 apud Walker & Maltby, 2012). Finski celovit 
okvir aktivnega staranja, ki socialno predpisovanje razume kot »kulturno dobro počutje«, dokazuje 
pomen nadaljnjega premika od pretežno medicinskega okvirja staranja k bolj celostnemu pristopu, 
ki se nanaša na širše značilnosti starajočega se evropskega prebivalstva in njegovih posebnosti. Za 
premik naprej je ključno strateško in operativno vzpostaviti ugodne, uigrane pogoje za starejše 
odrasle, da bodo aktivni, polnopravni akterji skupnosti; kot se jim zdi primerno.  
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2. Ugotovitve raziskave 
2.1 Metodologija 
Podatki so bili s pomočjo anketiranja zbrani v 5 državah (Finska, Irska, Italija, Slovenija, Španija). V 
Italiji se je odzvalo 24 udeležencev, na Irskem 26, v Španiji 27, v Sloveniji 55 in na Finskem 57 
udeležencev. Zaradi različne velikosti sodelujočih vzorcev v različnih partnerskih državah so podatki 
predstavljeni v odstotkih.  

Udeleženci so bili izbrani z različnimi pristopi. Na Irskem, v Španiji, Sloveniji in na Finskem so bili 
udeleženci izbrani predvsem prek skupin odraslih in organizacij, ki so že imele vzpostavljene 
povezave s partnerskimi institucijami. V Italiji je pridobivanje podatkov potekalo v obliki intervjuja 
na ulici na kraju samem. Udeleženci so bili v Italiji in Sloveniji izbrani tudi v domovih za starejše.  

Vprašalnik z mešanico zaprtih in odprtih vprašanj je bil sprva oblikovan v angleščini in preveden v 
partnerske jezike. Medtem ko je bil na Finskem vprašalnik v celoti izpolnjen na spletu, so ga v vseh 
drugih partnerskih državah osebno izpolnili prostovoljci, ki so pomagali zbirati odgovore z 
anketiranjem udeležencev in izpolnjevanjem vprašalnika za tiste, ki so imeli težave. Tisti udeleženci, 
ki so bili bolj samostojni, so bili deležni pojasnjevalnih vprašanj.  

Partnerji so pripravili nacionalna poročila, ki izhajajo iz analize njihovih podatkov. Podatki so bili nato 
primerjani za namene tega vprašalnika, ki predstavlja trende in bistvene točke, ki so izhajale iz 
analize vseh podatkov. 

 

2.2 Biografski podatki anketirancev 
73 % udeleženih je bilo žensk in 27 % moških z le manjšimi lokalnimi razlikami, kot je Italija, kjer sta 
bila spola zastopana v enaki meri, in Irska, kjer so pri sodelovale večinoma ženske (88,5 %). 81 % 
anketirancev živi v mestnem okolju, z le nekaterimi manjšimi geografskimi odstopanji (le na Irskem 
vsi anketiranci živijo v urbanem okolju).  

Medtem ko so zastopane vse starostne skupine, je večina sodelujočih v starostni skupini od 60 do 
75 let, ki predstavlja 69,2 % anketiranih. 
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Slika 1: Starostni profil anketirancev 

    

Slika 2: Status bivanja 

Večina anketirancev živi s partnerjem ali sama. Pri starejših odraslih, ki živijo z razširjeno družino, se 
kaže razlika med severom in jugom, saj podatki kažejo, da je tovrsten način bivanja prisoten samo v 
Sloveniji, Italiji in Španiji, ne pa na Irskem in na Finskem. Ker so bili podatki zbrani v domovih za 
starejše v Italiji in Sloveniji, je to morda premalo zastopana skupina v analizi. 

2.3 Starost in samopodoba 
Anketiranci so generalno zadovoljni z življenjem, pri čemer večina anketirancev svoje zadovoljstvo z 
življenjem ocenjuje med 7 in 10. 
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Slika 3: Zadovoljstvo z življenjem 

Ni mi treba povedati veliko več. Hvala bogu sem imel lepo življenje in sem dobro, prav 
tako moje hčere in vnuki. Res je, da je življenje včasih lahko težko in bi morali vsi iti skozi 
to, ampak moje življenje je bilo kljub temu dobro.  

Zadovoljen sem s svojim trenutnim življenjem.  

Sem zadovoljna starejša oseba. Cenim življenje, prizadevam si delati pravo stvar. Vendar 
kot človek delam napake. Poskušal se bom opravičiti in popraviti, kar lahko. 

Medtem ko se anketiranci ne počutijo stare. 

Da, imam se za starejšo, vendar ne staro ali dokončano.  

Leta so samo številke.  

Sem mlada starejša oseba.  

Aktiven, mladosten, radoveden do novih stvari.  

Padem, a vstanem. Ne počutim se starega. 

Ko smo jih prosili, naj opredelijo starost, pri kateri se počutijo stare, je večina navedla starost med 
70 in 80. Medtem je večina anketirancev ocenila svojo telesno in duševno aktivnost med 7-10. 
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Slika 4: Mentalna aktivnost - samoocena 

    

Slika 5: Fizična aktivnost - samoocena 

Starejša starost je povezana s telesnim upadom in v manjši meri z izgubo spomina. 

Nisem se počutil starega, ampak moji sklepi se.  

Počutil sem se starega, ko nisem imel energije za fizične aktivnosti  

Moje telo ne ustreza mojemu umu, počutim se mlado, čeprav nisem.  

Še vedno opravljam svoj poklic in sem običajno najstarejši med zbranimi.  

Obstajajo težave s hrbtom, težko dihanje.  
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Ko ni bolezni in se lahko giblješ, staranje ni problem. 

Omenjeni so tudi veliki življenjski dogodki, kot je smrt partnerja. Po drugi strani pa se zdi, da 
upokojitev ni dejavnik v smislu staranja in samopodobe. Nasprotno, zdi se, da upokojitev ni 
povezana s staranjem. 

Upokojitev je še vedno nova stvar in v lastni hiši za starejše sem nerodna oseba. Veselim 
se, da bom videl, kako bom čez nekaj let razmišljal o starosti in staranju. Na začetku sem 
rekel, da sem se že precej mlad počutil starega in včasih se danes počutim še mlajšega, 
kot sem se takrat. Pri tem igrajo vlogo življenjski dogodki, zato je doživljanje starosti tako 
raznoliko. 

Anketiranci se imajo za modrejše, vedno znova omenjajo vrednost pridobljenih izkušenj. 

Starost prinaša modrost. Ko ljudje vidijo, da sem star, me bolj spoštujejo. 

V življenju sem se žrtvoval in toliko imam za povedati.  

To je zaradi mojih izkušenj, napak, ki sem jih naredila in razumela.  

Ker so življenjske izkušnje vedno nekaj naučile. 

Anketiranci izpostavljajo, da imajo z izkušnjami tudi boljšo sposobnost utemeljenega odločanja in 
na splošno boljše interakcije z drugimi. 

Motim se in če lahko popravim, popravim.  

Videla sem, kako besede povzročajo težave. Več poslušam in manj govorim.  

Ne hitim s stvarmi, pretehtam jih, preden ukrepam. 

Medtem ko je večini anketiranih do neke mere prijetno biti starejši, se iz komentarjev pojavlja tudi 
razmislek o lastni smrtnosti. Medtem ko en anketiranec šaljivo komentira, da je biti starejši »bolje 
kot alternativa«, drugi poudarjajo svoje zavedanje konca življenja in zaskrbljenost glede tega, kaj 
lahko prinese prihodnost. 

Ni ravno udobno, a življenje se neizogibno premika proti staranju. To sprejemam.  
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Kar me je dalo misliti, da sem starejša, je razumevanje, da v življenju nihče ni večen, in 
občutek tega spoznanja. Ko sem bila mlada, sem se počutila nesmrtnega, zdaj pa vem, 
da nisem. 

V raziskavi smo anketirance prosili, naj izberejo izraz, za katerega menijo, da najbolje opisuje njihovo 
starostno skupino. Medtem ko je večina anketirancev izbrala izraz "starejša oseba", se je izraz 
"senior" izkazal za priljubljenega med anketiranci na Irskem in Finskem. Ta izraz je pogosto vključen 
v poimenovanje starejših skupin in družb na Irskem, kar je morda spodbudilo anketirance k temu 
izrazu. 

  

Slika 6: Prednostni izraz 

2.4 Starost: družbeno dojemanje in izkušnje z 
diskriminacijo  
Starejši anketiranci so na vprašanje, ali so že kdaj doživeli diskriminacijo na podlagi starosti, 
poudarili, da je niso bili deležni. 75 % anketiranih starejših odraslih ni zaznalo, da so bili deležni 
starostne diskriminacije. Kljub temu jih je 17 % izjavilo, da so bili izpostavljeni starostni diskriminaciji. 
Spodnji diagram kaže, da je večina anketirancev menila, da so bili zaradi starosti deležni malo ali nič 
diskriminacije. 



 

      

 

29 

 

Slika 7: Odnos starejših odraslih do doživljanja diskriminacije   

Pri anketiranih, ki so bili zaradi starosti deležni diskriminacije, so se nekateri komentarji nanašali na 
starostno diskriminacijo, ki je zelo prisotna v medijih. To je bilo zlasti tam, kjer so bili starejši odrasli 
pogosto predstavljeni v negativnem smislu. To je bilo predvsem povezano z dejstvom, da so bili 
staranje in starejši odrasli v medijih predstavljeni kot breme ali strošek za gospodarstvo. Nasprotno 
pa prispevek starejših odraslih v njihovih družinah in skupnostih ni bil tako pogosto poudarjen niti 
v tisku niti na spletu. Nekateri anketirani so povedali, da v medijih ni bilo toliko predstavljenega 
njihovega dragocenega prispevka ali da niso bili predstavljeni kot pomemben vir za svoje družine ali 
širšo skupnost. Nasprotno pa so nekateri anketirani menili, da je negativna reprezentacija starejših 
odraslih v medijih bolj razširjena. En anketiranec je komentiral, da starejši odrasli: 

„…….. o njih v medijih ne bi smeli govoriti kot o izdatku, ampak kot o viru. ' 

Nekatere od ponujenih rešitev anketirancev za obravnavanje negativnih predstav o starejših 
odraslih so vključevale spodbujanje dojemanja, da je lahko staranje pozitiven čas v človekovem 
življenju. Predlagali so, da je zelo učinkovit način za obravnavanje staranja »z izobraževanjem v 
šolah«. To je spodbujanje izobraževalnih programov v šolah, ki poudarjajo staranje kot pozitiven čas 
v človekovem življenju. Na ta način so nekateri anketiranci poudarili, da je vprašanja povezana s 
stereotipi o staranju, mogoče obravnavati z mlajšo skupino prebivalstva v zgodnejših življenjskih 
obdobjih. Druga rešitev je bila ozaveščanje o dragoceni vlogi starejših odraslih pri prostovoljstvu v 
njihovih skupnostih. Eden od anketirancev je dejal, da starejši odrasli veliko sodelujejo pri različnih 
prostovoljnih in društvenih delih. Na ta način je bila ponujena rešitev za obravnavanje staranja v 
spodbujanju izobraževalnih programov v šolah, ki podpirajo pozitivno staranje, in v ustvarjanju 
zavesti o vlogi, ki jih starejši odrasli dosežejo s prostovoljstvom v svojih skupnostih. 
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2.5 Zadovoljevanje izraženih potreb starejših 
odraslih 
Večina anketiranec meni, da so se njihove potrebe spremenile. Na primer, na Finskem je 70,2 % 
anketirancev poročalo, da so se njihove potrebe spremenile, ko so postali starejši, medtem ko jih 
22,8 % ni menilo, da so se njihove potrebe spremenile. Le 4 % vprašanih ni znalo reči, ali so se 
njihove potrebe spremenile ali ne.  

Nekateri komentarji spodaj, povezani z izraženimi potrebami starejših odraslih, so vključevali "več 
počitka in mirnega življenjskega sloga" ter "svobodno biti to, kar si". 

Vaše lastne stvari so pomembne, vaš lastni prostor, svoboda, da ste sami.  

Potrebujem več počitka in mirnega načina življenja kot takrat, ko sem bil mlajši. 

Drugi komentarji, ki so jih izrazili anketiranci, so vključevali njihovo potrebo po družabnosti in 
uživanju v družbi druge osebe, medtem ko je za druge anketirance pomembna samota. 

Za samoto bi si občasno želel več družbe.  

Čeprav sem družaben in uživam v družbi svojih najdražjih/prijateljev, pogrešam tudi samoto, 
ko lahko berem in sem sama s svojimi mislimi. 

Kar zadeva izpolnjevanje izraženih potreb nekaterih anketirancev, je bilo to ocenjeno kot 
izpolnjevanje njihovih fizičnih in zdravstvenih potreb. Pri nekaterih anketirancih je obstajala jasna 
potreba po pomoči pri fizičnih simptomih, medtem ko drugi niso prepoznali, da so se njihove 
potrebe s staranjem zelo spremenile: 

Slabši so sklepi in vid.  

Več zdravstvenih storitev.  

Po upokojitvi pravzaprav ne potrebujem nič posebnega. Morda se je povečala potreba po 
vitaminih. 

Nekateri anketiranci menijo, da imajo manj potreb in drugačne potrebe kot v mladosti. To so enačili 
tudi z manj skrbmi in da so te z leti manj zahtevne. Veljalo je celo, da je življenje lažje, ko se ljudje 
starajo, saj je manj denarja potrebno za oblačila, nakit, kuhinjske dodatke in nego telesa. Nekateri 
anketiranci menijo, da so postali nekoliko počasnejši, bolj preudarni in manj aktivni na področju 
osebnega zdravja, zdrave prehrane, zdravega načina življenja in prometa. Večja je bila skrb za bližnje 
v lastnem socialnem omrežju. Ugotovljeno je bilo tudi, da so se pri nekaterih anketirancih s 
staranjem povečale potrebe po več socialnih stikih, več miru in pozornosti svojcev. Nekatere od teh 
potreb so bile dokazane zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin, na primer zaradi smrti partnerja 
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ali zaradi pogostejših potovanj nekaterih anketirancev. Nekateri anketiranci ugotavljajo, da imajo 
več časa zase in več časa, da se posvetijo duhovnosti. 
 
Pri navajanju, ali družba drugih zadovoljuje njihove potrebe, je 60 % anketirancev mnenja, da do 
neke mere, 31 %, da jim zagotavlja njihove potrebe, 10 % pa da ne. 

 

  

Slika 8: Odnos anketirancev do tega, ali so njihove potrebe zadovoljene v družbi drugih   

2.6 Starejši odrasli in družbeni odnosi 
Anketirance smo spraševali, ali so del družbe in kako so v stiku z drugimi ljudmi. Rezultati potrjujejo, 
da se anketiranci počutijo socialno vključene in da imajo ljudi, ki jim s komunikacijo nudijo potrebno 
čustveno podporo.  

82 % anketirancev, ki imajo vnuke, meni, da starostarševstvo nanje pozitivno vpliva. Vnuki jih 
ohranjajo zdrave, mlade, jim nudijo veselje, srečo, zadovoljstvo, nov polet in občutek koristnosti. 

Veliko veselja in veliko zadovoljstvo.  

Res mi je dalo nov zagon. 

Ohranjajo vas zdrave in mlade.  

Zaradi tega sem postal zelo koristna oseba. 

Po drugi strani pa 18 % vprašanih vidi negativen učinek staregastarševstva, kjer je več kot polovica 
vprašanih menila, da ima to, da postanejo stari starši, slabe strani. 
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Slika 9: Pozitiven učinek staregastarševstva 

V svoji aktivni dobi je večina anketirancev zaznala svoj vrednostni prispevek družbi. Družbi so 
prispevali z inovativnostjo, kreativnostjo, produktivnostjo in napredkom. Nekateri med njimi se tako 
počutijo tudi zdaj, ko so v pokoju. 

 

Slika 10: Vrednostni prispevek družbi 

Večina anketirancev ima prijatelje, s katerimi se lahko pogovarjajo o intimnih in pomembnih 
zadevah, kar je pomemben del njihove socialne vključenosti. Pri tem je pomembno, da imajo 
možnost dovolj pogostih pogovorov. 42,1 % se s prijatelji pogovarja večino dni v tednu, 28 % pa vsaj 
enkrat na teden. To kaže, da ima 70 % anketirancev prijatelje, s katerimi imajo priložnost za 
pomembne pogovore vsaj enkrat na teden. So pa razlike v pogostosti pogovorov med državami, 
zlasti v Sloveniji in na Finskem anketiranci nimajo tako pogosto intimnih in pomembnih pogovorov 
s prijatelji kot v ostalih treh državah. 
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Slika 11: Komunikacija s prijatelji vsaj enkrat tedensko 

Starejši odrasli lahko dosežejo socialno vključenost tudi z vključevanjem v različne aktivnosti, zato 
smo anketirance vprašali, ali so vključeni v kakšne skupinske aktivnosti. Ugotavljamo, da je večina 
anketirancev vključenih v skupinske aktivnosti. Omenili so predvsem šport, glasbo, pisanje, ples, 
kuhanje in družabno gledališče. 

 

 Slika 12: Vključenost v skupinske dejavnosti 

2.7 Starejši odrasli in kreativnost 
Anketirance smo vprašali, ali se imajo za ustvarjalne. Medtem ko več kot 64 % meni, da so kreativni, 
je precejšen delež anketirancev (22 %) izjavil, da niso prepričani. 
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Slika 13: Biti ustvarjalen - samozaznavanje (%) 

Precejšen delež anketirancev (22 %) ni bilo prepričanih, ali naj se opišejo kot ustvarjalni, kar je lahko 
posledica napačnih predstav o tem, kaj je ustvarjalnost. Nekateri anketiranci so navedli, da nimajo 
časa in možnosti za kreativno ukvarjanje, drugi pa so kot oviro navedli bolezen.  

Vendar pa tisti, ki so podrobneje opisali svoje samodojemanje kot ustvarjalnega, nakazujejo 
zavedanje o ustvarjalnosti, ki presega splošno razširjene poglede na ustvarjalnost kot enačenje z 
umetnostjo in zajema širši koncept kot "razmišljanje izven okvirov" ali izkazovanje duha v vsakdanjih 
dejavnostih preko tradicionalnega ustvarjanja. 

Sem internetni raziskovalec novih vsebin.  

Opravljam drugačna dela.  

Delam z rokami, ustvarjam, pletem.  

Uresničujem ideje svoje žene.  

Sodelujem pri ustvarjanju in dajem nekaj pobud.  

V vsaki stvari poskušam najti nekaj zanimivega.  

Zanimajo me različne dejavnosti. Jaz imam tisto "nekaj". 

Vedno poskusim nekaj novega in se hitro prilagodim.  

Svoje izdelke postavljam na ogled na razstavah  

Težave poskušam reševati z ustvarjalnostjo.  
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Imam pobudo za delo z različnimi stvarmi.  

Rad opravljam veliko dejavnosti, ki vključujejo dobro dozo domišljije. 

Anketiranci se ukvarjajo z vrsto hobijev, od katerih mnogi zahtevajo določeno mero ustvarjalnosti 
bodisi kot gledalec bodisi kot aktivni udeleženec. Medtem ko se zdi, da je branje najbolj priljubljena 
dejavnost, se glasba (tako poslušanje kot igranje), vrtnarjenje, kuhanje in gledališče pojavljajo kot 
priljubljene dejavnosti med udeleženci brez večjih razlik v partnerskih državah. 

 

Slika 14: Hobiji 

Medtem ko večina anketirancev v vseh partnerskih državah meni, da je ustvarjalnost koristna za 
starejšo starost, so anketiranci izrazili mešana mnenja, ko so jih vprašali, ali se želijo vključiti v bolj 
ustvarjalne dejavnosti. Medtem ko je na Finskem to vprašanje naletelo na izjemno pozitiven 
odgovor, se v drugih partnerskih državah zdi, da so mnenja deljena. Pomanjkanje časa in predhodno 
dogovorjene obveznosti pa se omenjajo kot možna ovira za nadaljnje dejavnosti. Diverzifikacijo 
dejavnosti, ki upošteva posebne potrebe starejših odraslih, nakazuje naslednji komentar. 

Udeležujem se že več kreativnih skupinskih aktivnosti. Morda bi najbolj pogrešala diskusijske 
skupine o različnih temah. Zlasti družabne razprave so večinoma na družbenih omrežjih... nikakor 
ne nadomeščajo skupin za razprave iz oči v oči.  
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2.8 Povzetek ugotovitev 
V raziskavo o razumevanju potreb starejših in kako podpreti njihovo socialno vključenost smo 
vključili 189 anketirancev iz Finske, Irske, Italije, Slovenije in Španije. Izvedena je bila med majem in 
julijem 2022, nekateri anketiranci so bili intervjuvani iz oči v oči, nekateri so izpolnjevali vprašalnike 
na spletu. Največ anketiranih je bilo žensk, ki živijo v mestu in so stare med 60 in 75 let. 

Rezultati raziskave kažejo, da se večina anketiranih še ne počuti starih in so zadovoljni s svojim 
življenjem. Večina anketirancev je telesno in duševno aktivnost ocenila med 7-10. Anketiranci 
upokojitve večinoma niso povezovali s staranjem, temveč predvsem s svojim zdravstvenim stanjem. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri izraz se anketiranim zdi najbolj primeren za njihovo starostno 
skupino. Največ jih je izbralo izraz »starejša oseba«, le na Irskem in Finskem so se raje odločili za 
izraz »senior«. 

Rezultati raziskave kažejo, da anketiranci niso doživeli starostne diskriminacije, razen nekaj Fincev. 
Potrebo po ozaveščenosti o staranju je mogoče spodbujati in razširjati z izobraževalnimi programi v 
šolah, ki podpirajo pozitivno staranje in ustvarjajo zavest o vlogi, ki jo imajo starejši odrasli pri 
prostovoljnem delu v svojih skupnostih. To je pomembno tudi za starejše odrasle, da se počutijo 
cenjene v današnji družbi. 

Z raziskavo poudarjamo, da so se potrebe anketirancev s staranjem spreminjale, v mladosti so imeli 
manj potreb in drugačne potrebe. Ugotovljeno je bilo tudi, da postajajo anketiranci nekoliko 
počasnejši, preudarnejši in manj aktivni na področju osebnega zdravja, zdrave prehrane, zdravega 
načina življenja in prevoza. Sicer pa si želijo več socialnih stikov, več miru in pozornosti svojcev. 
Večina anketirancev meni, da družba do neke mere nagovarja njihove potrebe. 

Za socialno vključenost se nam je zdelo pomembno, da ima večina anketirancev prijatelje, s katerimi 
se lahko pogovarjajo o intimnih in pomembnih zadevah, in večina jih je potrdila, da jih vidi vsaj 
enkrat na teden. Večino vprašanih razveselijo tudi vnuki, ki jih ohranjajo zdrave, mladostne in 
aktivne. 

Pomembno je tudi, da je večina anketirancev vključena v skupinske aktivnosti, ki so ključne za 
ohranjanje njihove socialne vključenosti. Za večino so to dejavnosti, kot so šport, glasba, pisanje, 
ples, kuhanje in družabno gledališče. 

Glede na rezultate projekta smo se osredotočili tudi na ustvarjalnost, kjer se za ustvarjalce meni 
večina anketirancev. Anketiranci so vključeni v vrsto ustvarjalnih dejavnosti, kot so branje, kuhanje, 
gledališče, glasba, vrtnarjenje. Večina meni, da je ustvarjalnost koristna za starejšo starost in so 
pripravljeni sodelovati v skupinskih aktivnostih z mlajšimi. 
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2.9 Priporočila 
Čeprav velika večina anketirancev ni doživela socialne izključenosti, je to v glavnem pripisati trdnim 
mrežam, kot so družina in prijatelji. Takšna mreža je skupaj s sodelovanjem starejših odraslih v 
skupinah, ki so bile oblikovane za zadovoljevanje njihovih potreb, pomagala mnogim starejšim 
odraslim, da so ostali socialno vključeni, namesto da bi se počutili socialno izključene ali 
nepovezane. Opozoriti je treba, da je bila velika večina anketirancev, ki so sodelovali v naši raziskavi, 
starih med 60 in 75 let in predstavljajo mlajši del izbrane populacije. Starejša starostna skupina od 
76 do 100 let namreč ni bila dobro zastopana v naši raziskavi. Za osvetlitev potreb te skupine 
starajočega se prebivalstva bo potrebno opraviti več študij. Pomembno je tudi upoštevati, da morajo 
biti dejavnosti načrtovane, vključujoče in dostopne starejši generaciji. Starejša populacija bi namreč 
lahko imela tudi težave v smislu fizičnega in kognitivnega dobrega počutja in njihove potrebe je treba 
obravnavati podobno kot potrebe, opisane v tej raziskavi za starostno skupino 60–75 let. 

Cilji našega projekta poudarjajo, kako zanimivo in potrebno je vključevati starejše odrasle v 
dejavnosti, ki so po zasnovi in izvedbi večkulturne in medgeneracijske. Namenjen je razvoju in 
spodbujanju pristnega razumevanja in izmenjave v smislu dialoga med mlajšimi in starejšimi 
odraslimi. Bistvenega pomena je razumeti potrebe in upe drug drugega ter pri tem omogočiti tako 
starejšim kot mlajšim, da se spoznajo. To je še posebej pomembno v naših skupnostih po vsej Evropi, 
kjer starejši in mlajši iz različnih kultur, jezikov in okolij nimajo priložnosti, da bi se spoznali in 
razumeli v svojih lokalnih skupnostih. 

Naše ugotovitve kažejo, da obstaja veliko število starejših odraslih, ki niso prepričani, ali se lahko 
štejejo za ustvarjalne. V projektu verjamemo, da je ustvarjalnost mogoče razumeti v širšem 
kontekstu ukvarjanja z ustvarjalnimi nalogami, kot so kuhanje, vrtnarjenje, in širokega spektra 
ustvarjalnosti, ki se izkuša na primer skozi dramo, petje, umetnost in obrt ter različne ustvarjalne 
priložnosti. Ustvarjalnost je način, da se ljudje vseh starosti spoznajo in razumejo. Zato je 
pomembno graditi na razvijanju priložnosti za starejšo in mlajšo generacijo, da skupaj izkoristijo 
ustvarjalne priložnosti. To jim pomaga zgraditi samozavest in zaupanje v svojo sposobnost 
ustvarjalnosti. Hkrati jim daje priložnost, da so družbeno angažirani in skozi skupni dialog 
spoznavajo ljudi različnih starostnih skupin. Te ustvarjalne priložnosti nudijo možnost starejšim 
odraslim, da ostanejo duševno in fizično aktivni. Omogoča jim tudi, da vidijo svoj dragoceni 
prispevek ne glede na starost in življenjske izkušnje, temveč zaradi njih. 

Kar zadeva pripravljenost in priložnosti starejših odraslih, da se vključijo v ustvarjalne priložnosti, se 
to trenutno razlikuje med državami glede na to, katere ustvarjalne priložnosti so jim na voljo za 
sodelovanje, v nasprotju s tem, katere ustvarjalne priložnosti jim sploh niso na voljo. Izziv za nas v 
okviru tega projekta je omogočiti ustvarjalne dejavnosti različnim starejšim odraslim. Gre za 
ustvarjalne dejavnosti, ki vključujejo tudi mlajšo generacijo. Ključni cilj je ustvariti te priložnosti, ki 
bodo privlačne za starejše odrasle. To je, da izkoristijo svoje ustvarjalne talente in jim v tem procesu 
omogočijo, da ostanejo aktivni v smislu fizične in duševne stimulacije. Pri tem jim je treba omogočiti 
srečanje z mlajšo generacijo. Na ta način naj bi razvili njihovo samozavest ter občutek 
samoučinkovitosti in lastne vrednosti v svojih skupnostih. Ugotovitve naše raziskave bodo koristile 
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oblikovalcem politik in širšim skupinam našega starajočega se prebivalstva po vsej Evropi. Gre za 
raziskovanje prednosti skupnega udejstvovanja starejše in mlajše generacije v ustvarjalnih 
dejavnostih. To je pomembno za njihovo razumevanje drug drugega in v tem procesu za njihovo 
splošno zdravje in dobro počutje. 
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