Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
2. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Promocija dolgotrajne oskrbe
•

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

9 – Zdravstvo in socialna varnost
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i
vključeno/i v projekt)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
Zveza društev upokojencev Slovenije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
3. Besedilo:
• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta
Z naraščanjem deleža starostnikov se povečujejo potrebe po različnih storitvah v domačem okolju.
Zaradi storitvene usmerjenosti se pogosto spregleda pomembnost preventivnega delovanja in
aktivne vloge posameznika pri skrbi za zdravje in dobro počutje. S posredovanjem različnih z
zdravjem povezanih informacij, ki so predstavljene na malo drugačen in zanimiv način in v okolju
ljudi, želimo prispevati k boljšemu zavedanju oseb starih 55 let in več, da lahko sami prispevajo k
boljšemu zdravju in samostojnosti pri skrbi za sebe v pozno starost. S preventivnim delovanjem in z
izboljšanjem zdravstvene pismenosti se bolezni lahko pojavijo kasneje in v milejši obliki. S tem je
tudi obremenjenost (kadrovska in finančna) sistemov oskrbe in laičnih oskrbovalcev manjša.
• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
V okviru projektih aktivnosti smo izdelali zemljevid deležnikov in zemljevid ključnih medijev za
področje dolgotrajne oskrbe. Oblikovali smo vsebinske članke z razlagalno vsebino in krajša
slikovna gradiva, ki so bili objavljeni v smiselnem obsegu in sosledju, objave so bile na različnih
družbenih omrežjih. Gradiva so bila posredovana v nekatera pilotna okolja dolgotrajne oskrbe.
Objava oziroma posredovanje v objavo so bili na portalu in reviji ZDUS, v reviji Reporter, v
strokovno revijo Utrip. Udeležili smo se radijske oddaje Storž in posveta o dolgotrajni oskrbi pri
predsedniku Pahorju.
Izvedena je bila delavnica “Strategije za daljše samostojno življenje v domačem okolju” v Dnevnem
centru aktivnosti v Ljubljani. Pripravili smo gradivo za javno tribuno na portalu Med.Over.Net.

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
Rezultati so bili priprava in deljenje krajših slikovnih gradiv, kjer so vsebine predstavljene na zanimiv
način so bila posredovana po različnih komunikacijskih poteh. Pripravili smo razlagalne gradiva za
objavo v klasičnih medijih, ki so oziroma bodo objavljeni v klasičnih medijih. Sodelovali smo v
radijski oddaji in bili prisotni na posvetu o dolgotrajni oskrbi ter v sodelovanju s strokovnjaki pripravili
gradivo javno tribuno.

Pripravljena gradiva so na voljo zainteresirani javnosti. Glede na odzive na objave posameznih
slikovnih gradiv menimo, da lahko vplivajo na večjo ozaveščenost med prebivalstvom glede
pomembnosti njihove aktivne vloge v skrbi za zdravje in dobro počutje. Menimo, da informacije v
pripravljenih gradivih lahko vplivajo na zavedanje o pomembnosti preventivnih aktivnosti v okviru
storitev dolgotrajne oskrbe.
4. Priloge:
•

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

•

Prilagamo razlagalno vsebino (letake), ki smo jih objavili na FB strani projekta
PRODOR, FB strani Zbornice- Zveze, FB strani Sekcije študentov zdravstvene nege
in babištva, FB strani ZDUS-a
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Ena izmed članic je izvedla delavnico z naslovom "Strategije za daljše samostojno življenje v domačem
okolju".
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