
 

 

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: PO-LAST - Pomoč za boljšo kakovost zadnjega življenjskega 
obdobja 

 

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

 
0 – Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
1 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
2 - Umetnost in humanistika 
3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
4 – Poslovne in upravne vede, pravo 
5 – Naravoslovje, matematika in statistika 
6 – Informacijske in komunikacijske tehnologije, (IKT) tehnika 
7 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
9 – Zdravstvo in socialna varnost 
10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 
11 - Neopredeljeno po širokem področju 

 
 
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) 
 
Študentje Medicinske fakultete UM, Filozofske fakultete UM, fakulteto Alma Mater 
Europea so sodelovali pri izvedbi projekta s slovenskim društvom 
HOSPIC______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Iz raziskovalne naloge, ki sta jo opravili študentki MF UM, je bilo razvidno, da je laična javnost slabo 
osveščena o pomenu paliativne oskrbe. Težave imamo tudi zdravniki pri iskanju podatkov za 
pomoč na terenu, ko moramo poskrbeti za svojega bolnika in njegove svojce, ki so vključeni v 
paliativno oskrbo. Zaradi tega se je porodila ideja ksko združiti moči in pripraviti gradiva za delo na 
terenu tako za zdravstvene delavce kot laično javnost s področja paliativne oskrbe. 
 
 
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
V Sloveniji smo se v letu 2019 pridružili mednarodnemu projektu LAST AID, ki poteka v 17 državah. 
Njegovo osnovno poslanstvo je osveščanje laične javnosti o pomenu paliativne oskrbe. Začeli smo 
z izobraževanjem inštruktorjev, ki bi znanje širili med laiki, in ob tem ugotovili, da potrebujemo 
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dodatna gradiva, ki bodo v pomoč vsem, ki bodo na projektu aktivno delali. Avtorji mednarodnega 
projekta so nam prijazno dali na razpolago svoja gradiva, ki smo jih s pomočjo sodelujočih 
študentov prevedli in prilagodili za slovenski prostor. Dodatno so študentje aktivo sodelovali pri 
pripravi vseh drugih aktivnosti v okviru projekta. Kljub epidemiji in težki zdravstveni situaciji v državi, 
smo uspeli izvesti vse načrtovane aktivnosti na projektu. 
 
 

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

1. Priprava in oblikovanje priročnika za inštruktorje tečajev LAST AID – ZADNJA POMOČ 
2. Brošura o LAST AID programu in paliativni oskrbi 
3. Informacijski Atlas možnosti paliativne oskrbe v Sloveniji 
4. Izvedba tiskovne konference ob zaključku projekta 
 
Društvo HOSPIC in ALMA MATER Europea sta prijazno poskrbeli, da smo lahko gradiva pripravili 
tudi v tiskani obliki. Elektronska verzija gradiv je dostopna na spletni strani Inštituta za paliativno 
medicino in oskrbo MF MB (http://paliativa.si/ ). Informacijo o projektu in delu so študentje razširili 
tudi na spletnih omrežjih. Link do ATLASA je bil posredovan v zdravstvene ustanove, na Zdravniško 
zbornico in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. 
 
 
 
 

 
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.). 

http://paliativa.si/
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