SKUPNA EVALVACIJA PAMETNIH
REŠITEV NA PODEŽELJU
Projekt sodelovanja »Pametne vasi za jutri«

Projektni naslov: Pametne vasi za jutri

Program: Program razvoja podeželja 2014-2020, Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja - 3. javni razpis za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine

Začetek projekta: 01/01/2019
Konec projekta: 31/12/2020
Trajanje projekta: 24 mesecev
Vodilni partner projekta: LAS Posavje
Partner odgovoren za sestavo skupne evalvacije : Občina Krško
Ostali partnerji: LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, in LAS Prlekija.

Dokument je nastal v okviru operacije Pametne vasi za jutri, prijavljene na 3. javni razpis za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za
vsebino dokumenta so odgovorni vsi partnerji projekta (LAS Posavje, LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh 2020,
LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS Prlekija). Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vmesna evalvacija pilotnega modela
Pametna srebrna vas
LAS Posavje

Izvajalec: Zavod Dobra družba
Naročnik: LAS Posavje
Dokument je nastal v sklopu projekta sodelovanja »Pametne vasi za jutri«, ki je sofinanciran s sredstvi
Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 Namen vmesne evalvacije
Namen vmesne evalvacije je pri ključnih akterjih (projektnih partnerjih na ravni regije) preveriti ustreznost
pilotnega modela glede na potrebe lokalne skupnosti na področju starostnikov.
Izvajalec je opravil individualne intervjuje s predstavnicami Občine Krško, Brežice in Sevnica, z naslednjimi
vprašanji:








Kakšno je stanje glede starostnikov v vaši občini?
Kaj je dobro urejeno?
Kaj manjka?
Kaj je bilo tisto zaradi česar ste se odločili iti v projekt?
Vam je model prinesel odgovor? V čem konkretno? Oziroma če ne, kaj manjka?
Lahko kaj iz modela uporabite že sedaj?
Kaj lahko uporabite v prihodnje?

2 Povzetki individualnih intervjujev
2.1 Občina Sevnica, Oddelek za gospodarske dejavnosti
Vlasta Kuzmički, vodja oddelka

V občini delujejo trije domovi starejših občanov, prizadevajo si še za enega. Imajo veliko programov za
starostnike, med izpostavljenimi, prevoz za starejše v sklopu Zavoda Sopotniki, Večgeneracijski center.

Vir: Facebook stran Zavoda Sopotniki

K skupnemu projektu so tudi pristopili z namenom, da bi pridobili nove ideje in razširili ponudbo.
V občini obstajata še dve hiši, v katerih bivajo starostniki in delujeta po podobnem konceptu kot predvideva
pilotni model, sta v zasebnem upravljanju.
Občina je do sedaj za starostnike uredila skupni prostor v Tržišču, skupne klopi pri domu na Lisci in v Loki.

Vir: Občina Sevnica

Vir: Občina Sevnica

Na Občini Sevnica ocenjujejo, da lahko ugotovljeno v pilotnem modelu uporabijo na način, da določene predloge
iz modela povežejo z že obstoječimi domovi za starostnike.

Sevnica, vir: LAS Posavje

Lisca, vir: LAS Posavje

2.2 Občina Brežice, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in
razvoj
Vesna Kržan, Svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

V občini zaznavajo, da si starostniki želijo ostati v svojem okolju in čim dlje samostojni. Starostnikom so na voljo
različni programi, ki jih tudi občina financira oz. sofinancira, prevoz za starejše v sklopu Zavoda Sopotniki, pomoč
na domu, telovadba preko Društva Šola zdravja, Večgeneracijski center, projekt Starejši za starejše Društva
upokojencev. Ga. Kržan ocenjuje, da bi lahko bilo več povezovanja med njimi, potrebovali bi enega koordinatorja
za vse zgoraj naštete programe.

Brežice, Vir: spletna stran Občine Brežice

Občina Brežice je za namen izvajanja nujnih prevozov kupila avtomobil za Zavod Sopotniki, zavod pa je s pomočjo
sponzorja dodatno pridobil še en avtomobil, ki pa je namenjen za dodatne (ne nujne) opravke kot so obisk
gledališča in podobno.

Vir: spletna stran Mladinskega centra Brežice

Pilotni model ocenjujejo kot dober, vidijo pa primanjkljaj pri tako imenovanih mehkih vsebinah, in sicer kako jih
umestiti v vsebino pametne srebrne vasi (kako vzpostaviti mrežo oziroma povezati že obstoječe). Ga. Kržan
pogreša v pilotnem modelu tudi koncept revitalizacije podeželja, omenjen je, ni pa bolj razdelano. Občina bi
koncept iz pilotnega modela lahko vključila pri prenovi bivšega doma upokojencev, kar bo tudi predlagala
kolegom s pristojnega oddelka.

Ga. Kržan je kot zelo koristno v pilotnem modelu izpostavila tabeli 1 in 18:
Tabela 1- Primerjava med tradicionalnim domom in gospodinjsko skupnostjo
Tradicionalni negovalni dom
Število

Filozofija

Organizacija

Sklep,
izdelava
Dostop

Zunanji
dostop
Bivalni
prostori

Kuhinja
Soba za
medicinske
sestre
Jedilnica

Navadno 120-200 postelj
razdeljenih na 20-40 posteljne
enote
Medicinski model, poudarja
zagotavljanje
zdravstvene
nege.
Visoka hierarhija, medicinske sestre
nadzorujejo
enote
v
vseh
dejavnostih.
Odločitve sprejema
organizacija.
Okolje pripada instituciji: starejši
imajo dostop do svoje sobe in
javne površine, dostop do mnogih
prostorov je omejen.
Pogosto otežen dostop.
Najpogosteje
dvoposteljne
spalnice in skupna kopalnica.
Saloni in jedilnice običajno na
koncu dolgega hodnika.
Omejitev za starostnike in
obiskovalce.
V središču večine enot.

Velika jedilnica za starejše.

Zaposleni

Oddelki s
nalogami.

segmentiranimi

Obiskovalci

Omejena sposobnost
sodelovanja.

Zelena hiša
8 do 10 starejših, maksimalno 24

Socialno-bivalni model, ki daje prednost
kakovosti življenja starejših.
Sploščena hierarhija, opolnomočeno
neposredno negovalno osebje. Medicinska
sestra obišče hišo, da zagotovi strokovno
storitev.
Odločitve sprejema starostnik po potrebi.
Odprta hiša.
Okolje pripada starejšim in lahko
dostopajo do vseh območij skupnosti.

Enostaven dostop, ograjen, omogočeno
opazovanje s strani osebja.
Zasebne sobe z zasebnimi kopalnicami ter
osrednje ognjišče z odprto kuhinjo in jedilnico.
Kratki hodniki in dostop do ognjišča.
Starostniki in obiskovalci imajo dostop in
sodelujejo pri kuhinjskih aktivnostih.
Je ni posebej. Zdravila so shranjena v
omarah v sobi. Medicinske sestre
obiskujejo sobe in delijo zdravila.
Ena dolga jedilna miza, ki deluje kot
osrednja točka za druženje, prijeten
obrok v skupnosti.
Pomočnik starejših je univerzalni delavec, ki
zagotavlja neposredno oskrbo, pranje,
gospodinjstvo in kuhanje.
Obiskovalci sodelujejo pri obrokih in
drugih aktivnostih, pripravljanje pogrinjkov,
pri kuhanju, ali poskrbijo za skupno druženje
vseh v GS.

Vir: Nursing Facilities, (2007, str. 81), The Green House Project. HTTP://www.thegreenhouseproject.com/index.htm. (2003). v Bogataj. D, Kavšek. M.,
Rogelj V., Drobež E., Bogataj M. (2020, str. 31). Koncept pametne srebrne vasi, Trebnje, Zavod INRISK

Tabela 18: IKT Pametne srebrne vasi
SKUPINE IKT REŠITEV
IKT podpora zdravju &

PRIMERI ORODIJ IN SERVISOV
► Interoperabilni elektronski zdravstveni zapisi (EHR), portali za
bolnike

dobro počutje & druženje

► Elektronska posvetovanja in sestanki

/ EHR,
Upravljanje

v

Izmenjava
podatkov

zdravstvu

informacij
o

zdravstvu

in
in

zdravem življenju
Podpora ekipam
zdravstvenega varstva
TeleZDRAVJE
OSKRBA NA DOMU /
DALJINSKO ZAZNAVANJE

► Varni in zanesljivi iskalni portali za zdravstvene informacije
► Rešitve za rezervacije podpore pri oskrbi
► Rešitve za upravljanje zdravstvenih podatkov
► Osebne zdravstvene mape
► 24/7 klicni center eZdravja (npr. Vodijo medicinske sestre)
► IKT za celostno oskrbo, ki podpira npr. načrt integrirane
oskrbe, multidisciplinarni tim (MDT) itd.
► Spremljanje zdravstvenih parametrov (teža, krvni tlak, glukoza v
krvi itd.)
► Internet (medicinskih) stvari
► Osebni alarmi Telecare,
► Storitev gumbov za paniko,
► Opomniki za zdravila / razpršilniki pametnih zdravil,
► Dostop do pomoči v nujnih primerih
► Vibracijski alarmi, povezani s senzorji gibanja v hiši
► Elektronski dnevnik z vizualnimi in slušnimi opomniki
► Rešitve za telesno vadbo, na primer za spremljanje teka oziroma
drugih
športov in dejavnosti
► Samo spremljanje pomanjkljivosti
► Storitev naročnine na tele-pomoč - nadzorovanje trendov
vsakodnevnih aktivnosti starejših ljudi, obveščanje o možnih
tveganjih

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

► Nosljive naprave
► Spletna platforma za digitalno in zdravstveno pismenost;
Izobraževalna
orodja (vaje za urjenje spomina, branje, govor in jeziki)
► Množični odprti spletni tečaji (MOOC)
► Informacije o ustrezni podporni infrastrukturi v regiji

INTERAKTIVNO USPOSABLJANJE
IN IGRE

► Bolj zdravo upravljanje življenjskega sloga: igre za telesno
vadbo;
računalniško obvladovanje jeze; obvladovanje kroničnih stanj
► Zdravo kuhanje in prehranjevaje (vključno z zabavnimi
aplikacijami)

PAMETNI DOMOVI
IN STAROSTNIKOM PRIJAZNO
OKOLJE
(senzorji, IoT, AAL, IL)

► Vadnice (na primer ples, moda, življenjski slog, glasba in drugi
hobiji)
► Spletne knjižnice (npr. Za branje časopisov)
► Navidezna resničnost (npr. virtualni muzejski obiski za osebe s
težavami
z mobilnostjo)

► Senzorji za dom ali premoženje
PODPORA VRSTNIKOV
SOCIALNE

► IoT- nemedicinski
MREŽE ► Regulirani grelni sistemi
► Podpora nakupu hrane

ELEKTRONSKA POŠTA

► Tele-Zdravje – monitoring zdravja in dobrega počutja
► Asistenčne tehnologije, vključno z eksoskeletoni
►Daljinsko nakupovanje, bančne storitve, dostava pošte in podpora
pri
prevozih
► APP za mreženje (društva, družabni dogodki, skupine za
podporo pri športnih udejstvovanjih in podpori življenjskemu
slogu (npr., športni ali kuharski klubi, socialni dogodki, skupine za
razvoj zdravega načina življenja)
► Diskusije v socialnih omrežjih, nasveti
► Video povezave s prijatelji in sorodniki
► Platforme za povezavo oskrbovalcev in oskrbovancev

Vir: Bogataj. D, Kavšek. M., Rogelj V., Drobež E., Bogataj M. (2020, str. 46). Koncept pametne srebrne vasi, Trebnje, Zavod INRISK

2.3. Občina Krško, Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev
mag. Janja Jordan, vodja referata

Podobno kot v drugih dveh občinah je kapacitet za starejše v občini premalo.
V občini zelo dobro funkcionira projekt MOST (integrirana pomoč na domu), ki pa je pilotni projekt financiran iz
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zaključil se bo konec leta 2020, za nadaljevanje
bo morala občina s partnerji iskati nove priložnosti. V Krškem tudi izvajajo prevoz za starejše v sklopu Zavoda
Sopotniki.

Vir: spletna stran Zavoda Sopotniki

Krško, Vir: LAS Posavje

V občini Krško je starejšim trenutno na voljo 23 oskrbovanih stanovanj, enako toliko se jih še dela.
Kot neposreden rezultat vključenosti občine v projekt Pametne srebrne vasi podjetje Rudar Senovo že gradi
skupnost po modelu pametne srebrne vasi za 8 stanovalcev. Stanovanja bodo na voljo za oddajo, v sklopu
običajnega stanovanjskega bloka, kar bo prispevalo tudi k medgeneracijskemu sodelovanju, saj bodo v
preostalih stanovanjih bivale večinoma družine. Občina želi dodati še dodatne storitve v ta stanovanja, vendar
se je treba prej dogovoriti, kdo bo to izvajal in kako se bo to financiralo.

Foto: Bojana Mavsar, Posavski obzornik

Foto: Bojana Mavsar, Posavski obzornik

Foto: Bojana Mavsar, Posavski obzornik

Mag. Jordan pilotni model ocenjuje kot koristen in zanimiv, potrudili se bodo, da ga bodo predstavili tudi
ministrstvom. Tako bi lahko predstavljal osnovo za sofinanciranje projektov. V modelu je osnova za spremembo
prostorskih aktov, ki so potrebni, da se lahko ustrezna namestitev zgradi.
V modelu pa pogreša predloge kdo bi lahko bil izvajalec oskrbe, oz. od kod bi se financirale socialne in
zdravstvene storitve.

3 Zaključki
Vmesna evalvacija je pokazala, da ključni akterji (projektni partnerji na ravni regije) vključenost v projektu
ocenjujejo kot ustrezno ter da pilotni model že ima direktne rezultate, npr. kot je gradnja stanovanjske skupnosti
v krški občini.
Na podlagi opravljenih intervjujev lahko zaključimo, da je pilotni model primeren za naslavljanje potreb lokalne
skupnosti, je pa vprašljiva njegova realizacija zaradi potrebnega velikega finančnega vložka. Še posebej
uporaben je tisti del modela, kjer so predlogi in dobre prakse od drugod, ki obstoječe zapuščene stavbe
spreminja v skupnosti za starostnike, kar je za regijo bolj realno izvedljiva rešitev.

Ravni Log, vir: LAS Posavje

Evalvacijo bomo nadaljevali z izvedbo fokusne skupine, kjer bodo udeleženci spodbujeni k iskanju možnosti
realizacije modela, bodisi na ravni posamezne občine oz. na ravni celotne regije.

Končna evalvacija pilotnega modela
Pametna srebrna vas
LAS Posavje

Izvajalec: Zavod Dobra družba
Naročnik: Las Posavje
Dokument je nastal v sklopu projekta sodelovanja »Pametne vasi za jutri«, ki je sofinanciran s sredstvi
Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 Namen končne evalvacije
Vmesna evalvacija pilotnega modela Pametna srebrna vas je pokazala, da ključni akterji (projektni partnerji na
ravni regije) vključenost v projektu ocenjujejo kot ustrezno ter da pilotni model že ima direktne rezultate (kot je
npr. gradnja stanovanjske skupnosti v krški občini).
Na podlagi vmesne evalvacije smo zaključili, da je pilotni model primeren za naslavljanje potreb lokalne
skupnosti, je pa vprašljiva njegova realizacija zaradi potrebnega velikega finančnega vložka.
Namen končne evalvacije je tako pri ključnih akterjih ugotoviti ali in kako bodo pilotni model uporabili v svojem
lokalnem okolju in kakšne so možnosti dejanske vzpostavitve pametne srebrne vasi v njihovi občini.
Končno evalvacijo smo izvedli z metodo fokusne skupine, kjer smo udeležence spodbudili k iskanju možnosti
realizacije modela, bodisi na ravni posamezne občine bodisi na ravni celotne regije.

2 Potek končne evalvacije
Udeleženci fokusne skupine:
o Andrej Sluga, Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, vodja
oddelka,
o Vlasta Kuzmički, Občina Sevnica, Oddelek za gospodarske dejavnosti
vodja oddelka,
o Vesna Kržan, Občina Brežice, Oddelek za družbene dejavnosti
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj,
o

Lucija Avguštin, Regionalna razvojna agencija Posavje, LAS Posavje, področna svetovalka.

Vir: LAS Posavje

Udeležencem fokusne skupine smo postavili vprašanja:
1. Kako ocenjujete model, kaj so njegove močne in kaj šibke točke oz. pomanjkljivosti?
2. Ali vidite možnost vzpostavitve celotnega modela v vaši občini?
3. Ali in kako vidite možnost povezovanja med občinami?
4. Kaj bi še potrebovali, da bi model v vaši občini spravili v prakso? Kdo
bi lahko še sodeloval?
5. Ali bi v modelu kaj spremenili?

Vir: LAS Posavje

3 Močne točke pilotnega modela
Udeleženci fokusne skupine so kot močne točke modela ocenili:
 Koncept je idejno dober in izvedljiv.
 Model dobro odraža stanje potreb in dejansko demografsko sliko Posavja.
 Prinaša priložnosti za podeželje, za kmete kot proizvajalce in socialne oskrbovalce v smislu služb in
prihodkov.

Vir: LAS Posavje
 Model vsebuje veliko praktičnih primerov, iz katerih je možno črpati navdih in rešitve.
 Model je povezljiv z aktualnimi projekti v nastajanju (Občina Krško, stanovanja, ki jih gradi podjetje
Rudar Senovo in Občina Brežice, obnova bivšega doma upokojencev).

 Udeleženci fokusne skupine so kot še posebej uporabne ocenili tabele:
Tabela 1- Primerjava med tradicionalnim domom in gospodinjsko skupnostjo
Tradicionalni negovalni dom
Število

Zelena hiša

Navadno 120-200 postelj
razdeljenih na 20-40 posteljne
enote
Medicinski model, poudarja
zagotavljanje
zdravstvene
nege.
Visoka hierarhija, medicinske sestre
nadzorujejo
enote
v
vseh
dejavnostih.

8 do 10 starejših, maksimalno 24

Odločitve sprejema
organizacija.
Okolje pripada instituciji: starejši
imajo dostop do svoje sobe in
javne površine, dostop do mnogih
prostorov je omejen.
Pogosto otežen dostop.

Odločitve sprejema starostnik po potrebi.
Odprta hiša.
Okolje pripada starejšim in lahko
dostopajo do vseh območij skupnosti.

Bivalni
prostori

Najpogosteje
dvoposteljne
spalnice in skupna kopalnica.
Saloni in jedilnice običajno na
koncu dolgega hodnika.

Zasebne sobe z zasebnimi kopalnicami ter
osrednje ognjišče z odprto kuhinjo in
jedilnico. Kratki hodniki in dostop do
ognjišča.

Kuhinja

Omejitev za starostnike in
obiskovalce.
V središču večine enot.

Starostniki in obiskovalci imajo dostop in
sodelujejo pri kuhinjskih aktivnostih.
Je ni posebej. Zdravila so shranjena v
omarah v sobi. Medicinske sestre
obiskujejo sobe in delijo zdravila.
Ena dolga jedilna miza, ki deluje kot
osrednja točka za druženje, prijeten
obrok v skupnosti.
Pomočnik starejših je univerzalni delavec, ki
zagotavlja neposredno oskrbo, pranje,
gospodinjstvo in kuhanje.
Obiskovalci sodelujejo pri obrokih in
drugih
aktivnostih,
pripravljanje
pogrinjkov, pri kuhanju, ali poskrbijo za
skupno druženje vseh v GS.

Filozofija

Organizacija

Sklep,
izdelava
Dostop

Zunanji
dostop

Soba za
medicinske
sestre
Jedilnica

Velika jedilnica za starejše.

Zaposleni

Oddelki s
nalogami.

segmentiranimi

Obiskovalci

Omejena sposobnost
sodelovanja.

Socialno-bivalni model, ki daje prednost
kakovosti življenja starejših.
Sploščena hierarhija, opolnomočeno
neposredno
negovalno
osebje.
Medicinska sestra obišče hišo, da
zagotovi strokovno storitev.

Enostaven dostop, ograjen, omogočeno
opazovanje s strani osebja.

Vir:Nursing Facilities, (2007, str. 81), The Green House Project. HTTP:/
/www.thegreenhouseproject.com/index.htm. (2003). v Bogataj. D, Kavšek. M., Rogelj V., Drobež E., Bogataj M. (2020, str. 31). Koncept pametne srebrne
vasi, Trebnje, Zavod INRISK

Tabela 17: Elementi Pametne srebrne vasi
Elementi pametne srebrne
vasi

Primeri

ZDRAVSTVENA
IN
SOCIALNA OSKRBA

preprečevanje in rehabilitacija po neželenih dogodkih

ŽIVLJENJE IN ZGRADBE

organizacija skupnosti za 50+ populacijo, prilagojena
stanovanja, varovana stanovanja, oskrbovana stanovanja

TURIZEM & KULTURA

turizem in kultura - organizacija izletov, letovanj, organizacija in
obisk kulturnih dogodkov

VITALNOST
IN
SPOSOBNOSTI

aktivacija - ohranjanje vitalnosti, rekreacija, družabne igre,
učenje tujih jezikov, …..

MOBILNOST IN PREVOZI

organizacija prevozov – prostovoljci (SOPOTNIK) in plačljive
storitve

DELO IN USPOSABLJANJE

izobraževanje, posredovanje dela, vključevanje v delo oskrbovalci/ izvajalci in uporabniki

VARNOST IN VARNOST

preprečevanje neželenih dogodkov in preprečevanje zlorab,
varovanje podatkov, preprečevanje kraj - fizično in digitalno

IKT

Asistenčna platforma, IKT tehnologije, AAL tehnologije,
elektronski urniki, razporejanje dela

Vir: Bogataj. D, Kavšek. M., Rogelj V., Drobež E., Bogataj M. (2020, str. 45). Koncept pametne srebrne vasi, Trebnje, Zavod INRISK

Tabela 18: IKT Pametne srebrne vasi
SKUPINE IKT REŠITEV
IKT podpora zdravju &

PRIMERI ORODIJ IN SERVISOV
► Interoperabilni elektronski zdravstveni zapisi (EHR), portali za
bolnike

dobro počutje & druženje

► Elektronska posvetovanja in sestanki

/ EHR,
Upravljanje

v

Izmenjava
podatkov

zdravstvu

informacij
o

zdravstvu

in
in

zdravem življenju
Podpora ekipam
zdravstvenega varstva
TeleZDRAVJE
OSKRBA NA DOMU /
DALJINSKO ZAZNAVANJE

► Varni in zanesljivi iskalni portali za zdravstvene informacije
► Rešitve za rezervacije podpore pri oskrbi
► Rešitve za upravljanje zdravstvenih podatkov
► Osebne zdravstvene mape
► 24/7 klicni center eZdravja (npr. Vodijo medicinske sestre)
► IKT za celostno oskrbo, ki podpira npr. načrt integrirane
oskrbe, multidisciplinarni tim (MDT) itd.
► Spremljanje zdravstvenih parametrov (teža, krvni tlak, glukoza v
krvi itd.)
► Internet (medicinskih) stvari
► Osebni alarmi Telecare,
► Storitev gumbov za paniko,
► Opomniki za zdravila / razpršilniki pametnih zdravil,
► Dostop do pomoči v nujnih primerih
► Vibracijski alarmi, povezani s senzorji gibanja v hiši
► Elektronski dnevnik z vizualnimi in slušnimi opomniki
► Rešitve za telesno vadbo, na primer za spremljanje teka oziroma
drugih
športov in dejavnosti
► Samo spremljanje pomanjkljivosti
► Storitev naročnine na tele-pomoč - nadzorovanje trendov
vsakodnevnih aktivnosti starejših ljudi, obveščanje o možnih
tveganjih

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

► Nosljive naprave
► Spletna platforma za digitalno in zdravstveno pismenost;
Izobraževalna
orodja (vaje za urjenje spomina, branje, govor in jeziki)
► Množični odprti spletni tečaji (MOOC)
► Informacije o ustrezni podporni infrastrukturi v regiji

INTERAKTIVNO USPOSABLJANJE
IN IGRE

► Bolj zdravo upravljanje življenjskega sloga: igre za telesno
vadbo;
računalniško obvladovanje jeze; obvladovanje kroničnih stanj
► Zdravo kuhanje in prehranjevaje (vključno z zabavnimi
aplikacijami)
► Vadnice (na primer ples, moda, življenjski slog, glasba in drugi
hobiji)

PAMETNI DOMOVI
IN STAROSTNIKOM PRIJAZNO
OKOLJE

► Spletne knjižnice (npr. Za branje časopisov)

► Navidezna resničnost (npr. virtualni muzejski obiski za osebe s
težavami
z mobilnostjo)
► Senzorji za dom ali premoženje

(senzorji, IoT, AAL, IL)

► IoT- nemedicinski
PODPORA VRSTNIKOV
SOCIALNE

► Regulirani grelni sistemi
MREŽE

► Podpora nakupu hrane
► Tele-Zdravje – monitoring zdravja in dobrega počutja

ELEKTRONSKA POŠTA

► Asistenčne tehnologije, vključno z eksoskeletoni
►Daljinsko nakupovanje, bančne storitve, dostava pošte in podpora
pri
prevozih
► APP za mreženje (društva, družabni dogodki, skupine za
podporo pri športnih udejstvovanjih in podpori življenjskemu
slogu (npr., športni ali kuharski klubi, socialni dogodki, skupine za
razvoj zdravega načina življenja)
► Diskusije v socialnih omrežjih, nasveti
► Video povezave s prijatelji in sorodniki
► Platforme za povezavo oskrbovalcev in oskrbovancev

Vir: Bogataj. D, Kavšek. M., Rogelj V., Drobež E., Bogataj M. (2020, str. 46). Koncept pametne srebrne vasi, Trebnje, Zavod INRISK

4 Šibke oz. pomanjkljive točke pilotnega modela
Udeleženci fokusne skupine so kot šibke oz. pomanjkljive točke modela ocenili:
 Vzpostavitev modela v celoti pomeni zelo velik finančni zalogaj.
 Upoštevana ni bila zakonodaja (Zakon o dolgotrajni oskrbi), zato bodo potrebne korekcije modela po
sprejetju zakona.1
 Koncept ni izdelan konkretno za Posavje, manjkajo že obstoječe
storitve2.
 Ostati v domačem okolju je starejšim občanom izredno pomembno. Potencialni uporabniki še niso
dovolj ozaveščeni o prednostih takšnega modela, niso še pripravljeni živeti v skupnosti, saj je prisotno
še precej strahu oz. si ne predstavljajo kaj to pomeni. Velik poudarek je na oskrbi na domu, potrebno pa
bo še več informacij o vseh možnih alternativah.
 Izjemnega pomena je sodelovanje. Kot primer dobre prakse je pilotni
projekt MOST v Občini Krško, ki je pokazal pomen celostne oskrbe, kjer so zdravstvene in socialne
storitve združene.
 Smiselno bi bilo pripraviti krajšo različico modela, povzetek glavnih
značilnosti, in ga predstaviti odločevalcem (županom in občinskim svetnikom).

1

Opomba udeležencev fokusne skupine: kar tudi ni bilo možno, saj ob nastanku modela zakonodaja še ni bila
pripravljena.
2

Predstavnica LAS Posavje je pojasnila, da ni bil namen, da nastane model konkretno za Posavje, ravno zaradi
prenosljivosti na ostale projekte partnerje.

5 Zaključki
V Posavju bi lahko vzpostavili vzorčno skupnost po principih pilotnega modela in ga kot primer dobre prakse
prenašali na ostale regije.
Ustanoviti bi bilo potrebno regijsko inštitucijo, ki bi pokrivala celoten spekter dolgotrajne oskrbe. Tako bi lahko
usklajeno delovale zdravstvene in socialne dejavnosti, občine pa bi se med seboj dogovorile, katera bi pokrivala
določeno dejavnost.
Udeleženci fokusne skupine so bili enotnega mnenja, da je nujno model predstaviti odločevalcem in spodbuditi
razmislek o nadaljnjih korakih.
Med analizo potreb (projektna aktivnost Občine Brežice) je bilo ugotovljeno, da so petdesetletniki primerna
ciljna skupina za spodbujanje interesa po bivanju v takšni skupnosti.
Občine bi najlažje izvedle razpršeni model tega koncepta, v že obstoječih stavbah.
Potrebni so večkratni in neprestani pogovori tako z inštitucijami s tega področja, kot tudi z uporabniki.

Vir: LAS Posavje

Po mnenju udeležencev fokusne skupine je pomemben rezultat modela in s tem tudi celotnega projekta, da
sedaj občine več razmišljajo in govorijo o tej problematiki.
Pilotni model in tudi celotni projekt sodelovanja je v regiji dodatno spodbudil debato o dolgoživi družbi, ki zadeva
vse generacije. Ocenjujemo, da pilotni model Pametna srebrna vas prinaša zelo pozitivni vpliv v regijo. Kot
koristen model je prenosljiv tudi na druge regije, tako na regije od koder prihajajo ostali projektni partnerji (LAS
Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020) kot tudi na ostale.

6 Priporočila
6.1 Regijska konferenca
Priporočamo, da se izvedba projekta v regiji nadgradi z regijsko konferenco z vsemi pristojnimi inštitucijami,
župani in vso zainteresirano javnostjo, kjer bi predebatirali vse možnosti za uresničitev koncepta, saj ta poleg
koristi za starostnike predvideva novo delovanje družbe, in je s tem tudi priložnost za nova delovna mesta in
večjo povezanost med ljudmi.

Vir: LAS Posavje

6.2 Informiranje in promocija
Ko se bodo občine odločile za vzpostavitev skupnosti po vzoru pilotnega modela, priporočamo, da vzporedno
veliko energije namenijo tudi informiranju in promociji o možnostih drugačnega načina bivanja v starosti.

Vir: LAS Posavje
Ciljna skupina je tako splošna javnost, kot tudi organizacije, kjer delujejo potencialni uporabniki (npr. društva
upokojencev, večgeneracijski center). Informiranje je potrebno kontinuirano ponavljati, saj je pri odločitvi
posameznika, da se preseli v takšno, v našem okolju zaenkrat še redko skupnost, odvisna od veliko dejavnikov.
Med njimi je zelo pomemben strah pred neznanim in selitvijo iz domačega kraja kot tudi premalo podpore s
strani družine, kar je z dovolj informacijami možno uspešno zajeziti. Ob tem je seveda potreben tudi čas, da se
koncept življenja v takšni skupnosti bolj ukorenini v okolju, in prepozna kot pozitiven in ne več tako nenavaden.

VMESNA IN KONČNA EVALVACIJA PILOTNEGA
MODELA »SREBRNE VASI«
LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Dokument je nastal v sklopu projekta »Pametne vasi za jutri« in je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Pilot »Srebrne vasi«
Skupni izziv operacije sodelovanja »Pametne vasi za jutri« je ohranjanje slovenskega podeželja, da
ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje danes in za jutri. Prav to
je vodilo, da se vzpostavi družinsko – medgeneracijski center, ki bo ohranjal kraj, ga delal vitalnega ter
razvitega. Zagotavljanje opremljenega prostora za formalna in neformalna druženja so dobro sprejeta v
okolju in prav na območju LAS-a jih primanjkuje oz. sploh ni. S tem bomo dvignili kvaliteto neformalnega
udejstvovanja prebivalstva na tem območju.

V sklopu pilota se bodo izvedle sledeče aktivnosti:
-

Priprava in nabava opreme za prostor – mize in stolčki, naslanjač, avdio in video oprema, internet
ter otroške igre in igrala.

-

Priprava in izvedba 16 »družilnic« - likovno ustvarjanje, družabne igre, hitri tečaj tujih jezikov, zdrava
hrbtenica, ples nas osrečuje, pametne telefone poznamo, pletemo kape in prijateljstva, karaoke.

Predvidena je izvedba 8 vsebinskih sklopov, 1 krat na teden po 5 ur na lokaciji Renkovci 8, 9224 Turnišče.

Namen vmesne evalvacije
Naloga sprotne evalvacije je poiskati načine za boljše izvajanje projekta. Predvsem se osredotoča na
postopke izpeljevanja, na njihovo uspešnost in ustreznost. Izvedeno je z namenom spremljanja aktualnih
izvajalskih procesov ter preverjanja, ali se s procesi zasledujejo prvotni cilji. 3
Za namene vmesne in tudi končne evalvacije smo udeležencem družilnic pripravili kratek anketni vprašalnik.
Prav tako smo se z udeleženci pogovarjali o smiselnosti tovrstnih dogodkov in prostorov, kjer se le-ti lahko
izvajajo.

3

Vir: https://www.irssv.si/Nacrtovanje%20in%20izvajanje%20evalvacij.pdf; dostop: 30.9.2020

Primer evalvacijskega vprašalnika
1. Spol (obkroži)
M

Ž

2. Starost (obkroži)

3.

o

otroci do 14. leta

o

15–29 let

o

30–44 let

o

45–64 let

o

65 let in več

Ali se vam zdi, da v vašem okolju primanjkuje opremljenega prostora za različna druženja? (obkroži)

DA

NE

4. Ali ste mnenja, da se v vašem okolju organizira zadostno število tovrstnih neformalnih druženj?
(obkroži)

DA

NE

5. Bi želeli, da bi se večkrat izvajale tovrstne delavnice oz. družilnice? (obkroži)

DA

NE

6. Kako ste bili zadovoljni z današnjim druženjem? ( 5 – zelo zadovoljen/-na, 1 – sploh nisem bil/-a
zadovoljen/-na; obkroži)
o
o
o
o
o

5
4
3
2
1

7. Ali bi se tudi v prihodnje udeležili družilnic? (obkroži)
DA

NE

8. Kakšne vsebine bi vas še zanimale? (obkroži)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kulinarične delavnice,
likovno ustvarjanje,
ročna dela,
telovadba,
tečaji tujih jezikov,
računalniška izobraževanja,
ples,
družabne igre,
drugo: ___________________________________________.

Hvala za odgovore!

Rezultati vmesne evalvacije
Vmesno evalvacijo smo izvedli po izvedbi 5 družilnic. Družilnic se je udeležilo skupaj 24 oseb. Analiza
evalvacijskih vprašalnikov je pokazala naslednje rezultate:

1. Spol
Izmed 24 udeležencev jih je bilo 23 ženskega spola, 1 udeleženec pa moškega.

2. Starost

Starost udeležencev

0%
29%

21%
Otroci do 14. leta

17%
33%

15 - 29 let
30 - 44 let
45 - 64 let
65 let in več

Graf 1: Prikaz starosti udeležencev družilnic
Večina udeležencev je bilo starih med 30 in 44 let.

3. Ali se vam zdi, da v vašem okolju primanjkuje opremljenega prostora za različna druženja?
Izmed 24 udeležencev jih je 16 odgovorilo za DA, 8 udeležencev pa z NE.

4. Ali ste mnenja, da se v vašem okolju organizira zadostno število tovrstnih nefomalnih druženj?
6 udeležencev je na to vprašanje odogovrilo z DA, 18 pa z NE.

5. Bi želeli, da bi se večkrat izvajale tovrstne delavnice oz. družilnice?
Vsi udeleženci so pri tem vprašanju odgovorili pritrdilno.

6. Kako ste bili zadovoljni z današnjim druženjem? (5 – zelo zadovoljen/-na, 1 – sploh nisem
a zadovoljen/-na)

Zadovoljstvo udeležencev

5 - zelo zadovoljen/-na

0%
4 - zadovoljen/-na

29%

3 - zadovoljen/-na, a bi se dalo kaj
izboljšati

71%

2 - nisem bil/-a zadovoljen/-na
1 - sploh nisem bil/-a zadovoljen/na

Graf 2: Zadovoljstvo udeležencev
Udeleženci so bili zadovoljni z vsebinami druženja.

7. Ali bi se tudi v prihodnje udeležili družilnic?
Vseh 24 udeležencev je na vprašanje odgovorilo z DA.

8. Kakšne vsebine bi vas že zanimale?
Udeleženci so tu lahko označili več dogodkov. Spodnji graf prikazuje njihove odgovore.

bil/-

Vsebine, ki bi udeležence še zanimale
DRUGO

1

DRUŽABNE IGRE

4

PLES

5

RAČUNALNIŠKA IZOBRAŽEVANJA

4

TEČAJI TUJIH JEZIKOV

5

TELOVADBA

16

ROČNA DELA

7

LIKOVNO USTVARJANJE

12

KULINARIČNE DELAVNICE

15
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Graf 3: Vsebine, ki bi udeležence še zanimale

Največ interesa je za različne oblike telovadbe in kulinarične delavnice.

Zaključki vmesne evalvacije
Vmesna evalvacija je pokazala, da so tovrstna neformalna druženja dobro sprejeta na območju.
Udeleženci družilnic so izrazili zadovoljstvo z vsebinami in interes, da se tudi v prihodnje udeležijo
tovrstnih »druženj«. Udeleženci so prav tako bili različnih starosti, med njimi tudi stari starši, ki so s
svojimi vnuki želeli kakovostno preživeti čas. Posebej navdušeni so pa seveda bili otroci.
Same vsebine družilnic so privlačne, bi pa v prihodnje bila potrebna malo intenzivnejša animacija
lokalnega prebivalstva.
Evalvacijo bomo še enkrat izvedli po izvedbi še preostalih družilnic, in sicer s pomočjo evalvacijskega
vprašalnika ter osebnega pogovora z udeleženci.

Vmesna evalvacija pilotnega modela
Trajnostna mobilnost na podeželju
LAS Goričko

Dokument je nastal v okviru operacije Pametne vasi za jutri, prijavljenega na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino dokumenta je
odgovoren vodilni partner LAS Goričko 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1. NAMEN VMESNE EVALVACIJE
Namen vmesne evalvacije je pri ključnih ciljnih skupinah preveriti ustreznost pilotnega modela glede na
potrebe lokalne skupnosti na področju trajnostne mobilnosti na podeželju.

Z namenom pridobitve čim bolj realne slike stanja, ugotavljanja ključnih problemov ter potreb po uvedbi
brezplačnih prevozov za ranljive skupine, smo izvedli anketo med naključno izbranih vzorcem prebivalcev
Občine Šalovci.

Slika: Potencialni uporabniki brezplačnih prevozov na usposabljanju o pomenu trajnostne mobilnosti (del
udeležencev smo anketirali)

Vir: arhiv LAS Goričko 2020

2. IDENTIFICIRANI PROBLEMI
Identificirani problemi in ovire vezani na območje Občine Šalovci:


Redka poseljenost, poselitvena razpršenost,



slaba prometna infrastruktura,



slabe prometne povezave,



pomanjkanje alternativnih (trajnostnih) oblik prevozov na podeželju,



odseljevanje mladih ljudi v mesta,



staranje prebivalstva,



izoliranost in osamljenost ostarelih zaradi življenja na odročnih krajih,



slaba socialna vključenost starostnikov v družbo,



šibko medgeneracijsko sodelovanje,



drugo.

Predlagane rešitve na poti do večje mobilnosti na podeželju:


država bi morala v večji meri spodbujati razvoj in izgradnjo kvalitetne prometne infrastrukture v občini
Šalovci ter na drugih podeželskih območjih;



zaradi poselitvene razpršenosti na podeželju, zmanjšanja števila prebivalcev ter posledične
neracionalnosti izvajanja potniškega prometa, Avtobusni promet Murska Sobota redči ali celo ukinja
določene linije po Goričkem – tudi na območju Občine Šalovci;



država bi morala s subvencijami namenjenimi ranljivim skupinam (brezposelni, mladi, starejši, invalidi)
spodbujati uporabo javnega potniškega prometa;



primanjkuje programov aktivne politike zaposlovanja, ki bi spodbujali geografsko in socialno mobilnost
ter vključenost ostarelih;



predvsem starejši, mladi in brezposelni, ki živijo na podeželju občine Šalovci in nimajo lastnega
prevoznega sredstva, so v neenakem ali celo izključujočem položaju pri iskanju zaposlitve, dostopanju
do javnih storitev (zdravstvo, občinska uprava, drugo);



zmanjšati je potrebno izoliranost in osamljenost starostnikov, ki nimajo svojcev in živijo na odročnih
krajih;



okrepiti je potrebno medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo.

3. IZVEDBA ANKETE: UGOTAVLJANJE POTREB PO BREZPLAČNIH PREVOZIH V OBČINI
ŠALOVCI
V marcu in aprilu je bila med prebivalci Občine Šalovci izvedena anketa, s katero smo želeli izvedeti, kakšne so
potrebe po brezplačnih prevozih.

Na ankete vprašalnike so anonimno odgovarjali naključno izbrani prebivalci Občine Šalovci.

Slika 1: Anketa Ugotavljanje potreb po brezplačnih prevozih v Občini Šalovci (4 strani)

Vir: arhiv LAS Goričko 2020

5. ANALIZA IZPOLNJENIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV
Anketni vprašalnik je izpolnilo 58 naključno izbranih prebivalcev Občine Šalovci. V nadaljevanju podajamo
podrobnejšo analizo odgovorov.

Vprašanje 1: Koliko ste stari?
1 anketiranec je bil star manj kot 45 let, 9 anketirancev je bilo starih med 46 in 65 let, kar 48 oseb pa je bilo
starih več kot 66 let.
Vprašanje 2: Vaš status
1 anketiranec je bil brezposelna oseba, 2 osebi sta se deklarirali kot zaposleni, kar 54 oseb pa je v anketi
označilo da so upokojenci.

Vprašanje 3: Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu?
31 vprašanih je označilo da živijo v gospodinjstvu sami, 20 anketirancev je označilo da v gospodinjstvu živita 2
osebi, le 7 pa jih je odgovorilo da živijo v gospodinjstvu 3 ali več oseb.

Vprašanje 4: Kje živite?
Zanimalo nas je, ali anketiranci živijo v mestih, v pretežno v strnjenih naseljih ali na odročnih krajih podeželja.
12 vprašanih je odgovorilo da živijo v strnjenem naselju na podeželju, kar 46 anketirancev pa je označilo da
živijo na odročnem delu podeželja.

Vprašanje 5: Ali imate dostop do javnega potniškega prometa (avtobus, železnica)?
48 anketirancev ima dostop do javnega potniškega prometa, 10 vprašanih pa ga žal nima.

Vprašanje 6: Koliko km (približno) je oddaljena najbližja avtobusna postaja od vašega doma?
Na to vprašanje je 37 anketirancev odgovorilo da manj kot 2 km, 21 oseb pa ima najbližjo avtobusno postajo
od doma oddaljeno 3 do 5 km.

Vprašanje 7: Ali avtobusne povezave in pogostost avtobusnih linij zadovoljijo vaše potrebe, da se lahko
zapeljete po opravkih z javnim potniškim prometom brez pomoči sorodnikov, znancev ali uporabe avtomobila?
Na to vprašanje so le 3 osebe odgovorile pritrdilno, kar 55 anketiranih pa je označilo da z avtobusnimi
povezavami niso zadovoljni.

Vprašanje 8: Ali imate lastno prevozno sredstvo in izpit B-kategorije?

8 anketirancev ima lastno prevozno sredstvo in izpit B-kategorije, 50 vprašanih oseb pa je za odgovor označilo
NE.

Vprašanje 9: Ste pri prevozih v trgovino, k zdravniku ali po drugih opravkih odvisni od drugih oseb?
Na to vprašanje je kar 54 vprašanih odgovorilo da so odvisni od drugih oseb, 4 anketiranci pa so označili da
niso odvisni od drugih oseb.

Vprašanje 10: Kdo vas največkrat zapelje po opravkih?
22 anketirancev je označilo da jih po opravkih najpogosteje zapeljejo sorodniki, ki živijo blizu, 18 anketiranim
pomagajo znanci, 9 vprašanim najpogosteje na pomoč priskočijo sosedi. 4 vprašani so označili da jih po
opravkih ne vozi nihče, če se navežemo na prejšnje vprašanje so to zagotovo tiste osebe, ki so označile da
imajo lastno prevozno sredstvo. 3 anketiranci so označili da jih po opravkih zapeljejo »druge« osebe, 2 pa sta
označila da sorodniki, ki živijo v istem gospodinjstvu.

Vprašanje 11: Kolikokrat na teden rabite prevoz k zdravniku, v trgovino ali o drugih opravkih?
Na to vprašanje je 31 vprašanih odgovorilo da 1x na teden, 23 anketirancev je označilo 2x na teden, 3 osebe
so označile da rabijo prevoz 3x na teden, 1 vprašani pa je označil da rabi prevoz večkrat na teden.

Vprašanje 12: Kam rabite največkrat prevoz? (možnih je več odgovorov)
Kar 5 anketirancev je označilo, da rabijo najpogosteje prevoz k zdravniku, 40 vprašanih je označilo da rabijo
prevoz najpogosteje v trgovino, 27 oseb pa je označilo da rabijo prevoz najpogosteje po opravkih v banki, na
pošti, ipd. Ena oseba je označila da rabi prevoz najpogosteje na prireditve, ena pa da na obisk.

Vprašanje 13: Kakšna je oddaljenost lokacije najpogostejših opravkov? (možnih je več odgovorov)
Pri tem vprašanju je 20 vprašanih označilo da rabijo prevoz najpogosteje na lokacije, ki so krajše od 10 km, 31
anketirancev rabi prevoz na lokacije ki so oddaljene do 20 km, 18 vprašanih rabi prevoz na lokacije oddaljene
do 30 km, le 2 osebi pa sta označili da rabita najpogosteje prevoz na lokacije ki so od doma oddaljene več kot
30 km.

Vprašanje 14: Če občina vzpostavi sistem izvajanja brezplačnih prevozov za starostnike/upokojence, bi bilo to
uporabno za vas?
Na to vprašanje je kar 56 od 58 vprašanih odgovorilo z DA, le 2 anketiranca pa sta označila da brezplačnih
prevozov ne potrebujeta.

Vprašanje 15: Menite, da bi lahko z brezplačnimi prevozi zmanjšali problem slabih prometnih povezav javnega
potniškega prometa?
Kar 561 od 58 anketirancev je mnenja, da bi lahko na poselitveno razpršenem podeželskem območju občine
Šalovci z uvedbo brezplačnih prevozov, zmanjšali problem slabih prometnih povezav, le 7 vprašanih je mnenja
da ne.

Vprašanje 16: Potrebo po brezplačnem prevozu bo potrebno zaradi lažje organizacije napovedati vnaprej.
Kakšno sporočanje potrebe po brezplačnem prevozu bi bilo po vašem mnenju najustreznejše?
Pri tem vprašanju je zanimivo to, da je vseh 58 anketirancev odgovorilo da bi bila najustreznejša oblika
sporočanja potrebe po brezplačnih prevozih po telefonu.

Vprašanje 17: Kako bi brezplačni prevozi za starostnike upokojence prispevali k dvigu kakovosti življenja na
podeželju?
35 vprašanih je odgovorilo da bi s tem izboljšali mobilnost starejših, 26 anketirancev je označilo da bi z
brezplačnimi prevozi povečali družbeno vključenost osamljenih posameznikov, 11 vprašanih je mnenja, da bi
izboljšali medgeneracijsko sodelovanje, 20 pa jih meni da bi z brezplačnimi prevozi pripomogli k večji
samostojnosti starejših ljudi in daljšemu bivanju v lastnem domu.

Vprašanje 18: Če niste starostnik oziroma upokojenec in ste družbeno odgovorni in imate čas in voljo, bi želeli
morda sodelovati pri izvajanju brezplačnih prevozov kot prostovoljec?
Kar 9 anketirancev od 58 je na to vprašanje odgovorilo z DA, kar je zelo dober signal za vzpostavitev sistema
brezplačnih prevozov, 49 vprašanih pa je odgovorilo z NE. Mnogi zato ker so slabega zdravstvenega stanja, eni
zato ker nimajo izpita B-kategorije, drugi pa enostavno zato ker ne želijo sodelovati.

6. KLJUČNE UGOTOVITVE
Na podlagi izvedbe in analize anketnih vprašalnikov smo prišli do sklepne ugotovitve, da si prebivalci Občine
Šalovci, ki živijo na odročnih podeželskih krajih (nimajo lastnih prevoznih sredstev, so bolni, drugo) zelo želijo
uvedbo storitev brezplačnih prevozov za ranljive skupine saj so v mnogih primerih zaradi različnih razlogov
povsem odvisni od pomoči znancev, sorodnikov ali drugih oblik prevozov. Za vse obiske zdravnikov, drugih
javnih institucij, trgovin in drugih opravkov, morajo zaradi slabih avtobusnih povezav iskati druge možne oblike
prevozov, ki pa jih na območju Šalovci ni veliko. Zato se vedno bolj pojavlja potreba po izvajanju prevozov, ki
bi tiste, ki nimajo nikogar, peljali do zdravnika, v trgovino ter po drugih opravkih, v izogib izoliranosti in socialni
izključenosti le-teh

Razlogi, da posamezniki potrebujejo pomoč so največkrat sledeči:


starost



bolezen



oddaljenost od trgovine, zdravnika, drugih institucij



nimajo lastnega prevoznega sredstva



ni dostopa do javnega potniškega prometa, slabe povezave ali pa jih sploh ni



drugo.

Večina anketirancev je odgovorila, da potrebujejo pomoč sorodnikov, znancev, prijateljev, občine, drugih
institucij – da jih zapeljejo k zdravniku, jim pripeljejo hrano in nujne stvari iz trgovine, ipd. Sami, brez pomoči
drugih ne bi zmogli. Anketiranci so prepričani, da bi uvedba brezplačnih prevozov na podeželju pomembno
zmanjšala problem socialne izključenosti in osamljenosti posameznikov ter prispevala k dvigu kakovosti
življenja na podeželju. Predvsem za starejše posameznike, ki živijo na odročnih podeželskih krajih, so bolni ali
nimajo lastnega prevoznega sredstva ali dostopa do javnega potniškega prometa – je to izjemnega pomena!

Ključna ugotovitev torej je, da potreba po uvedbi brezplačnih prevozov na podeželju Občine Šalovci obstaja in
se iz dneva v dan krepi. S pilotno uvedbo brezplačnih prevozov bi pomembno zmanjšali številne probleme,
povezane z nemobilnostjo starejših posameznikov, ki živijo sami, osamljeni, in so mnogokrat v stiski zaradi
odvisnosti od pomoči drugih.

7. UVAJANJE PILOTNEGA MODELA TRAJNOSTNA MOBILNOST NA PODEŽELJU NA
OBMOČJU OBČINE ŠALOVCI (STANJE, PRIČAKOVANJA)

Na podlagi izvedene ankete ter opravljenih razgovorih z predstavniki občine in nekaterih društev, ki delujejo
na območju Občine Šalovci, smo naredili projekcijo trenutno stanja ter stanja, ki ga pričakujejo po uvedbi
pilotnega modela.
Trenutno stanje v Občini Šalovci

Pričakovanje stanje

(pred uvedbo pilotnega modela)

(po uvedbi pilotnega modela)

Na podeželju občine ostajajo starejši, mnogokrat bolni

Socialna stiska, izključenost in osamljenost

in osamljeni posamezniki, ki so odvisni od pomoči

posameznikov, ki živijo na odročnih krajih

drugih.

Občine Šalovci se bo zmanjšala!

Povezave javnega potniškega prometa so slabe ali jih

Predstavniki ranljivih skupin, ki so odvisni od

sploh ni. Ljudje so odvisni od lastnih prevoznih sredstev

pomoči drugih bodo z možnostjo koriščenja

ali pomoči drugih.

brezplačnih prevozov za določene upravičene
namene spet aktivno vključeni v družbeno
življenje. Dostopnost do zdravstvenih,
poštnih, bančnih in drugih storitev, ki se
nekomu zdijo samoumevne, se bo za njih
pomembno povečala. Problem slabih
prometnih povezav bo rešen – če ne v celoti,
pa delno zagotovo.

Ljudje odhajajo, se selijo v druge občine, urbana

Uvedba brezplačnih prevozov pomeni dodano

središča, in se ne vračajo, ker razvoj podeželja ne

vrednost, ki bo pomembno prispevala k dvigu

napreduje kot si želijo.

kvalitete življenja na območju Občine Šalovci.
Obravnavano podeželje bo postalo bolj
privlačno za življenje, kar bo vplivalo na
zmanjšanje odseljevanja ali celo nove selitve
družin ali posameznikov v občino Šalovci.

Nemobilnost, izoliranost in osebne stiske

Povečanje mobilnosti izoliranih, osamljenih

posameznikov, ki živijo sami na odročnih krajih so hude.

posameznikov, aktivno vključevanje v družbo,

Čuti se depresija, negativnost in nezadovoljstvo.

obiskovanje in medgeneracijsko sodelovanje
bodo močno zmanjšali osebne stiske ljudi,

povečali zadovoljstvo in dobro voljo med
ljudmi. Okrepilo se bo prostovoljstvo,
medgeneracijsko sodelovanje ter družbena
povezanost skupnosti. Pomoč sokrajanom bo
postala vzor, ki se bo širil in krepil ter vplival
na dvig kakovosti življenja na podeželju.

8. ZAKLJUČKI
Ugotavljamo, da so predstavniki Občine Šalovci lokalno prebivalstvo že dobro seznanili z konceptom
Pametnih vasi za jutri ter namenom in cilji uvajanja pilotnega modela Trajnostna mobilnost na podeželju na
območju Občine Šalovci. Prebivalci – predvsem tisti, ki živijo na odročnih krajih v občini in so že zdaj odvisni
od pomoči drugih, se uvajanja brezplačnih prevozov za ranljive skupine neizmerno veselijo.

In če bo sodelovanje lokalne skupnosti, kot smo jo zaznali v lokalnem okolju Občine Šalovci, tudi v prihodnje
tako dobro in pozitivno naravnano, potem bo po nakupu električnega avtomobila pilotno izvajanje brezplačnih
prevozov zagotovo uspešno zaživelo v praksi. Zanašamo se na to, da bodo koristi in rezultati, ki jih bo prinesla
uvedba brezplačnih prevozov, zagotovili kontinuirano izvajanje le-teh tudi v prihodnje, po zaključku operacije
Pametne vasi za jutri.
Ugotavljamo, da je glede na odzive lokalne skupnosti in obravnavanih ciljnih skupin, Pilotni model Trajnostno
mobilnost na podeželju primeren za izvajanje na območju Občine Šalovci. Še več! Glede na ugotovljeno stanje
ter za izboljšanje le-tega je nujno potreben in ne le za uvedbo primeren!

Končna evalvacija pilotnega modela
Trajnostna mobilnost na podeželju
LAS Goričko

Dokument je nastal v okviru operacije Pametne vasi za jutri, prijavljenega na 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ob finančni pomoči sklada EKSRP. Za vsebino dokumenta
je odgovoren vodilni partner LAS Goričko 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS
za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1. NAMEN KONČNE EVALVACIJE
Z vmesno evalvacijo smo pridobili vpogled v trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti in s tem
povezanimi problemi in potrebami ljudi živečimi na območju Občine Šalovci. Izvedli smo anketo s
katero smo ugotovili potrebe in pričakovanja, ki se navezujejo na uvedbo pilotnega modela
Trajnostna mobilnost na podeželju.

Po opravljeni vmesni evalvaciji je bil s strani Občine Šalovci v okviru operacije Pametne vasi za jutri
kupljen električni avtomobil za namen izvajanja brezplačnih prevozov na območju občine. To
pomeni, da se je dejansko uvajanje pilotnega modela Trajnostna mobilnost na podeželju začelo tudi
v praksi.

Pri končni evalvaciji smo posebno pozornost namenili modelu Trajnostna mobilnost na podeželji kot
celoti. Celoten model je sestavljen iz več različnih komponent:
 informiranje, usposabljanje in ozaveščanje ciljnih skupin glede pomena trajnostne mobilnosti za
razvoj podeželja,
 pilotna uvedba izvajanja brezplačnih prevozov za ranljive skupine z električnim avtomobilom ter
spremljanje učinkov in rezultatov
 druge vzporedne aktivnosti.

Izvedli smo anketo, s katero smo tako želeli pridobiti odgovor na vprašanje ali so upravičeni uporabniki
brezplačnih prevozov s to, za podeželje Občine Šalovci, povsem novo storitvijo trajnostne mobilnosti.
Ker je zadovoljstvo uporabnikov brezplačnih prevozov ključni pokazatelj ali je pilotna uvedba izvajanja
brezplačnih prevozov za ranljive skupine na območju Občine Šalovci med lokalnim prebivalstvom dobro
sprejeta in prinaša željene rezultate, je bila izvedena anketa imenovana Zadovoljstvo uporabnikov
brezplačnih prevozov.

Opravili smo tudi razgovore z naključno izbranimi prebivalci Občine Šalovci ter predstavniki Občine (vsi so
želeli postati anonimni), s katerimi smo želeli pridobiti neodvisne informacije s terena o mnenju in
zadovoljstvu lokalne skupnosti, lokalnega prebivalstva po uvedbi pilotnega modela Trajnostna mobilnost
na podeželju.

Primerjali smo stanje v občini Šalovci pred uvedbo pilotnega modela, identificirana pričakovanja ter stanje
v občini po uvedbi pilotnega modela, ter zapisali ključne ugotovitve.

2. NAČIN IZVEDBE KONČNE EVALVACIJE
Končna evalvacija je bila izvedena kot analiza izvedene ankete Zadovoljstvo uporabnikov brezplačnih
prevozov v Občini, ki predstavljajo osrednji in glavni del uvedbe pilotnega modela Trajnostna mobilnost
na podeželju. Opravili smo tudi razgovor z županom ter naključno izbranimi prebivalci občine, ki so bili
vključeni v različne aktivnosti izvedene tekom priprave in uvajanja pilotnega modela. Ker se nihče izmed
njih ni želel izpostaviti z imenom in priimkom, bomo v končni evalvaciji le povzeli njihove ključne
ugotovitve.

Anketa je bila izvedena na terenu, med dejanskimi uporabniki brezplačnih prevozov. Anketo je
izpolnjevalo oseb (21 oseb = 100%).

Z analizo odgovorov na vprašanja zastavljena v anketi Zadovoljstvo uporabnikov brezplačnih storitev smo
prišli do sledečih ugotovitev:


20 od 21 vprašanih uporablja brezplačne prevoze, ki jih je za ranljive skupine vzpostavila in omogočila
Občina Šalovci.



Vsi anketiranci (20), ki brezplačne prevoze uporabljajo, so zadovoljni z načinom izvajanja le-teh.



Vsi vprašani (21 = 100%) so zadovoljni tudi z delom prostovoljcev.



Za 16 vprašanih oseb (76%) so brezplačni prevozi izjemnega pomena, petim (5) osebam (24%) pa
predstavljajo občasno pomoč.





Na vprašanje »Kaj pomenijo za vas brezplačni prevozi?« je največ oseb odgovorilo:
-

da jih prostovoljci peljejo k zdravniku, po nujnih nakupih v trgovino ali po drugih nujnih opravkih;

-

da jim prostovoljci pripeljejo nujna živila, topel obrok, zdravila iz lekarne, ipd;

-

da več ne znajo biti brez brezplačnih prevozov.
Čisto vsi anketiranci (21) so označili, da so brezplačni prevozi z električnim avtomobilom pomembno
prispevali k izboljšanju stanja na podeželju ter povečali kvaliteto bivanja prebivalcev Občine Šalovci.



Vprašani so skoraj enotno označili da je:
- uvedba brezplačnih prevozov na območju Občine Šalovci izboljšala kakovost življenja prebivalcev
občine Šalovci (predvsem starostnikov in predstavnikov drugih ranljivih skupin);
- ostarelim posameznikom ki živijo na odročnih krajih v občini povečala dostopnost do nujnih dobrin
in storitev, ki so pomembne za dostojno življenje,
- z obiskovanjem posameznikov prostovoljcev in pomaganjem v stiski - prinesla v domove osamljenih
posameznikov zadovoljstvo, srečo.

Anketa je potrdila, da so predstavniki ranljivih skupin ki brezplačne prevoze uporabljajo, s to novo
pridobitvijo trajnostne mobilnosti na podeželju, zelo zadovoljni. Mnogi izmed njih si več ne predstavljajo
življenja brez zagotavljanja te storitve, predvsem zato, ker jim zagotavlja dostopnost do zdravnika,
lekarne, trgovine in drugih pomembnih storitvenih dejavnosti. Po drugi strani pa predstavljajo nasmejani
in prijazni prostovoljci pomembno vez med osamljenimi starostniki ki živijo na odmaknjenih krajih
podeželja in nimajo sosedov, sorodnikov, znancev, prijateljev, s katerimi bi se vsaj malo pogovorili in se
razvedrili.

Podobne ugotovitve so bile sklenjene tudi na podlagi opravljenih individualnih razgovorov z naključno
izbranimi posamezniki. Razgovore smo opravljali na terenu, ljudje s katerimi smo govorili niso bili skupaj,
zato niso mogli ponavljati slišanega, so pa vsi povedali podobno – le z drugimi besedami.

Življenje v Občini Šalovci je po uvedbi brezplačnih prevozov bistveno lepše, lažje, bolj povezano - tako za
tiste ki brezplačne prevoze uporabljajo, - za tiste ki pomagajo kot prostovoljci ter tudi za vse ostale občane.
Čutiti je vsesplošno zadovoljstvo, ki zagotovo pomeni dvig kvalitete življenja in potrjuje ugotovitev, da je
uvedba pilotnega modela Trajnostna mobilnost na podeželju

zelo pripomogla k izboljšanju stanja in

kakovosti življenja na podeželju občine Šalovci. Pilotni model se je izkazal kot vsebinsko in izvedbeno zelo
primeren za reševanje problematike obravnavanega podeželskega območja in bi bil kot takšen zagotovo
primeren za uvedbo tudi v sosednje ali druge podeželske občine, ki se srečujejo s podobnimi
mobilnostnimi problemi.

3. STANJE V OBČINI ŠALOVCI PRED IN PO UVEDBI PILOTNEGA MODELA
Da bi dobili boljši vpogled v učinke uvedbe pilotnega modela Trajnostna mobilnost na podeželju
smo primerjali stanj v Občini Šalovci pred in po uvedbi pilotnega modela.

Stanje pred uvedbo

Pričakovanja lokalne skupnosti

pilotnega modela

Stanje po uvedbi pilotnega
modela

Povezave javnega

Predstavniki ranljivih skupin, ki so

Uvedba pilotnega modela je

potniškega prometa so

odvisni od pomoči drugih bodo z

zelo pripomogla k rešitvi

slabe ali jih sploh ni.

možnostjo koriščenja brezplačnih

problematike zelo slabih

Ljudje so odvisni od

prevozov za določene upravičene

povezav javnega potniškega

lastnih prevoznih

namene spet aktivno vključeni v

prometa. V največji meri to

sredstev ali pomoči

družbeno življenje. Dostopnost do

pomoč občutijo predstavniki

drugih.

zdravstvenih, poštnih, bančnih in

starostniki, bolni, invalidi in

drugih storitev, ki se nekomu zdijo

predstavniki drugih ranljivih

samoumevne, se bo za njih

skupin, ki prej niso mogli do

pomembno povečala. Problem

zdravnika, lekarne, pošte,

slabih prometnih povezav bo

banke, občine – zdaj pa je z

rešen – če ne v celoti, pa delno

možnostjo koriščenja

zagotovo.

brezplačnih prevozov to
omogočeno.

Ljudje odhajajo, se selijo

Uvedba brezplačnih prevozov

Z uvedbo pilotnega modela je

v druge občine, urbana

pomeni dodano vrednost, ki bo

podeželje občine Šalovci

središča, in se ne

pomembno prispevala k dvigu

pridobili mnogo koristi in

vračajo, ker razvoj

kvalitete življenja na območju

prednosti, ki pomenijo dodano

podeželja ne napreduje

Občine Šalovci. Obravnavano

vrednost in povečanje

kot si želijo.

podeželje bo postalo bolj

privlačnosti tega območja za

privlačno za življenje, kar bo

življenje. V okviru tega pilotnega

vplivalo na zmanjšanje

modela izvedeni ukrepi

odseljevanja ali celo nove selitve

trajnostne mobilnosti

družin ali posameznikov v občino

(usposabljanja o pomenu

Šalovci.

trajnostne mobilnosti,

ozaveščanje širše javnosti,
uvedba brezplačnih prevozov,
ipd) so pomembno vplivali na
razvoj in dvig kakovosti življenja
na obravnavanem območju. To
je zagotovo pomemben
dejavnik, ki bo vplival na
zmanjšanje odseljevanja iz
območja Občine Šalovci, ter tudi
na priseljevanje v to občino, saj
je zaradi nove storitve in
dodane vrednosti, za življenje
privlačnejša od sosednjih
podeželskih občin.
Nemobilnost, izoliranost

Povečanje mobilnosti izoliranih,

Osebne in socialne stiske

in osebne stiske

osamljenih posameznikov, aktivno

starejših posameznikov, ki

posameznikov, ki živijo

vključevanje v družbo,

izolirani in osamljeni živijo na

sami na odročnih krajih

obiskovanje in medgeneracijsko

odročnih delih občine, so se po

so hude. Čuti se

sodelovanje bodo močno

uvedbi brezplačnih prevozov

depresija, negativnost in

zmanjšali osebne stiske ljudi,

pomembno zmanjšale. Povečala

nezadovoljstvo.

povečali zadovoljstvo in dobro

se je njihova socialna

voljo med ljudmi. Okrepilo se bo

vključenost, bolj so pozitivni,

prostovoljstvo, medgeneracijsko

bolj zadovoljni, nasmejani.

sodelovanje ter družbena
povezanost skupnosti. Pomoč
sokrajanom bo postala vzor, ki se
bo širil in krepil ter vplival na dvig
kakovosti življenja na podeželju.

4. PREDNOSTI IN KORISTI UVEDBE PILOTNEGA MODELA
Identificirane prednosti in koristi uvedbe pilotnega modela na območje Občine Šalovci so:
 Problem zelo slabih povezav (ponekod jih sploh ni) javnega potniškega prometa se je
zmanjšal.
 Starostniki, ki nimajo nikogar, niti lastnega prevoznega sredstva so bili ujetniki lastnih
domov, brezplačni prevozi so zmanjšali njihovo izoliranost in povečali njihovo vključenost v
družbo.
 Zmanjšala se je osamljenost in depresivnost ljudi, ki živijo sami (brez sorodnikov, sosedov,
prijateljev) na odročnih krajih podeželja.
 Zmanjšala se je socialna stiska, saj prostovoljci z brezplačnimi prevozi upravičenim
posameznikom pripeljejo na dom nujna živila iz trgovine, zdravila iz lekarne ali celo topel
obrok.
 Brezplačni prevozi so ranljivim skupinam povečali dostopnost do zdravnika, lekarne, banke,
pošte, trgovine.
 Uporaba električnega avtomobila za izvajanje brezplačnih prevozov vpliva na zmanjšanje
CO2 izpustov, boljšo kvaliteto življenja ter spodbuja k nakupu električnih avtomobilov tudi
druge.
 Povečala se je izobraženost in ozaveščenost o pomenu razvoja trajnostne mobilnosti na
podeželju.
 Okrepilo se je medgeneracijsko sodelovanje.
 Čuti se večje zadovoljstvo z življenjem v občini, večja povezanost lokalne skupnosti.
 Pilotni model je vsebinsko in izvedbeno dobro zastavljeni in je lahko prenosljiv v druga
lokalna okolja s podobno problematiko.

5. SLABOSTI IN POMANJKLJIVOSTI UVEDBE PILOTNEGA MODELA
Kljub opravljenim anketam in individualnim razgovorom z različnimi (naključno izbranimi)
prebivalci Občine Šalovci, nismo zaznali nobene slabosti oziroma pomanjkljivosti uvedbe
pilotnega modela.

6. PRIPOROČILA
Občinam, ki se srečujejo s podobno problematiko kot Občina Šalovci, katero smo mi izbrali za
pilotno občino uvajanja in testiranja pilotnega modela, svetujemo da prav tako poskusijo rešiti
problematiko povezano s trajnostno mobilnostjo na podeželju, z uvedbo modela Trajnostna
mobilnost na podeželju. Rezultati presegajo pričakovanja, kar dokazuje da je modela vsebinsko in
izvedbeno dobro zastavljen in lokalnemu prebivalstvu ter okolju koristen.
Če je potrebno, se naj vsebina pilotnega modela v manjši meri prilagodi potrebam lokalnega
okolja, kamor ga bodo občine uvajale.
Zelo pomembno je, da lokalna skupnost verjame v uspeh in koristi uvedbe pilotnega modela, saj
bodo le tako uspeli k sodelovanju pritegniti lokalno prebivalstvo. Če bo lokalno prebivalstvo
pravočasno in pravilno informirano o namenu, ciljih in koristih uvedbe pilotnega modela, ter ga
bo pozitivno sprejelo, bo končni rezultat dosti boljši in uspeh zagotovljen.

7. KLJUČNE UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI
Uvedba pilotnega modela Trajnostne mobilnosti na podeželju ter pilotno izvajanje brezplačnih
prevozov za ranljive skupine na območju Občine Šalovci, ki predstavlja osrednji in
najpomembnejši del modela, je dosegla vse zastavljene cilje ter celo v pozitivnem smislu presegla
pričakovanja tako župana in drugih predstavnikov lokalne skupnosti, kot lokalnega prebivalstva. Z
izvedenimi usposabljanji in organiziranim izvajanjem brezplačnih prevozov so uspeli pomembno
zmanjšati socialno stisko mnogih posameznikov, ki nimajo sorodnikov, sosedov, znancev in bivajo
na odmaknjenih, odročnih predelih občine, izolirani od celotne skupnosti. Prostovoljci s svojim
udejstvovanjem zmanjšujejo njihovo osamljenost, povečujejo socialno vključenost, jim
zagotavljajo dostopnost do zdravstvenih in drugih pomembnih storitev. V lokalni skupnosti se
krepi medgeneracijsko sodelovanje, povezanost ljudi, zadovoljstvo – kar vse skupaj prinaša dvig
kvalitete življenja in povečuje privlačnost občine za bivanje.

Na podlagi vseh izvedenih anket in razgovorov, ki so bili opravljeni z udeleženci usposabljanj na
temo trajnostne mobilnosti na podeželju ter predstavniki Občine Šalovci, ugotavljamo, da je
uvajanje pilotnega modela na Območju Občine Šalovci preseglo vsa pričakovanja. Odziv lokalne
skupnosti je pozitiven, kar dokazuje, da pilotni model Trajnostna mobilnost na podeželju uspešno

rešuje oziroma zmanjšuje mnoge probleme, s katerimi so se srečevali prej, zdaj je zaznano njihovo
znatno zmanjšanje.

Vsesplošno stanje na področju trajnostne mobilnosti se je po uvedbi pilotnega modela izboljšalo,
povečalo se je zadovoljstvo prebivalcev, kakovost življenja nasploh. Predvsem starostniki in
predstavniki drugih ranljivih skupin si več ne predstavljajo življenja brez brezplačnih prevozov, ki
so bili uvedeni v okviru tega pilotnega modela.

Potreba in želja prebivalcev podeželja Občine Šalovci po nadaljnjem izvajanju vzpostavljenega
pilotnega modela je iz dneva v dan večja. Zato župan zagotavlja, da se bo po vseh močeh trudil,
da se bodo vzpostavljeni brezplačni prevozi izvajali tudi v prihodnje.
Uspeh ter zadovoljstvo ljudi pa zaznavajo tudi župani sosednjih občin. Nekateri izražajo celo
zanimanje in interes za uvedbo podobnega modela v njihove občine, saj se srečujejo s podobno
problematiko in upajo da bi to pripomoglo k vsaj delnemu reševanju.
Življenje v Občini Šalovci je po uvedbi brezplačnih prevozov bistveno lepše, lažje, bolj povezano tako za tiste ki brezplačne prevoze uporabljajo, - za tiste ki pomagajo kot prostovoljci ter tudi za
vse ostale občane. Čutiti je vsesplošno zadovoljstvo, ki zagotovo pomeni dvig kvalitete življenja
in potrjuje ugotovitev, da je uvedba pilotnega modela Trajnostna mobilnost na podeželju zelo
pripomogla k izboljšanju stanja in kakovosti življenja na podeželju občine Šalovci. Pilotni model se
je izkazal kot vsebinsko in izvedbeno zelo primeren za reševanje problematike obravnavanega
podeželskega območja in bi bil kot takšen zagotovo primeren za uvedbo tudi v sosednje ali druge
podeželske občine, ki se srečujejo s podobnimi mobilnostnimi ter drugimi problemi.

Vmesna evalvacija pilotnega modela
Digitalna tehnologija na podeželju – Mreža za
uporabo digitalnih tehnologij »Srebrna vas
Stogovci« LAS Prlekija

Dokument je nastal v sklopu projekta sodelovanja »Pametne vasi za jutri«, ki je sofinanciran s
sredstvi Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna LAS
Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014
– 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1. Uvod
LAS Prlekija izvaja v sodelovanju s štirimi slovenskimi LAS operacijo Pametne vasi za jutri. V tej
operaciji imamo partnerji zadolžene posamezne, vsebinsko usklajene in komplementarno
zasnovane pilotne modele. LAS Prlekija je odgovorna za pilotni model Digitalna tehnologija na
podeželju – Mreža za uporabo digitalnih tehnologij. Poleg vsebin povezanih z digitalizacijo, izvaja
LAS Prlekija nekatere aktivnosti tudi iz sorodnih pilotnih modelov. V Občini Apače, natančneje v
vasi Stogovci, smo vključili v operacijo zgradbo v javni lasti, v kateri smo izvedli manjša investicijska
dela za prilagoditev dejavnosti rekreacije in druženja starejših občanov. Na tej lokaciji smo pričeli
z izvajanjem serije izobraževanj in prostočasnih dejavnosti za starejše. Aktivnosti v Stogovcih se
nanašajo na pilotni model Srebrne vasi, ki ga sicer koordinira in izvaja LAS Posavje.
Vmesna evalvacija je namenjena zgolj presoji pilotnega modela Srebrne vasi v Stogovcih.
Vsebinsko torej ni neposredno povezana s pilotnim modelom Digitalna tehnologija na podeželju
– Mreža za uporabo digitalnih tehnologij. Smiselno odraža celostni pristop platforme pametnih
vasi na območju LAS Prlekija.
Vmesno evalvacijo sva na osnovi pridobljenih podatkov, informacij in odgovorov iz strani
predstavnikov Občine Apače pripravila zaposlena na projektu Pametne vasi za jutri Deja Žganc in
Goran Šoster.

2. Namen vmesne evalvacije
Vmesna evalvacija je namenjena pregledu stanja na terenu glede aktivnosti, ki smo jih izvedli v
okviru operacije. S pomočjo rezultatov, lahko ugotavljamo ustreznost pilotnega modela glede na
potrebe lokalne skupnosti na področju starostnikov.
V ta namen smo izvedli anketo na Občini Apače, ki so kot partner sodelovali v projektu in v okviru
aktivnosti izvedli investicijo in številne delavnice za potrebe lokalne skupnosti, s poudarkom na
druženju med starejšimi.

Med vprašanji smo se osredotočili predvsem na odziv ciljnih skupin na izvedene aktivnosti,
njihovo zadovoljstvo in potrebe, ki jih je s sodelovanjem pri projektu zadostila Občina Apače.
Rezultati evalvacije so prikazani v nadaljevanju.

3. Povzetek intervjuja
Občini Apače smo zastavili nekaj vprašanj, vezanih na celotni projekt in aktivnosti v okviru le-tega.
Zanimalo nas je, kakšen je bil odziv lokalne skupnosti ter ali so njihova pričakovanja bila
zadovoljena. Na vprašanja je odgovarjala gospa Janja Pintarič, zaposlena na Občini Apače.

• Kakšno je stanje in kakšni trendi glede starostnikov v vaši občini?
-

Splošni trendi glede kvalitete življenja

Kvaliteta življenja starostnikov bi lahko rekli da se slabša, in napovedi ali trendi nikakor ne gredo
v pozitivno smer.
-

Starostna struktura

STAROSTNA STRUKTURA
od 0 - 5

od 6 - 15

od 16 - 20

od 21 - 60
4%

od 60 - 70

od 70 - 80

nad 80

5%

8%

10%
4%

14%

55%

-

Razlogi za trende in situacijo

Število rojstev od 0-5 starosti je v primerjavi z delovno aktivno populacijo (20-40) le še 60% in je v
zadnjih 10 let zmanjšano za 200 prebivalcev. Razlogi pa so enaki kot v Sloveniji. Mladi ne želijo
večjega števila otrok zaradi boljšega standarda, pomanjkanja časa za otroke, delovne obremenitve
in delovni čas, pomanjkanja delovnih mest in s tem odlašanje za rojstvo otrok.

-

Kaj načrtujete za izboljšanje situacije v prihodnje

V prihodnjih letih Občina Apače načrtuje kar nekaj projektov, ki bi izboljšale situacijo prebivalstva
na območju občine, in sicer:





Izgradnja dveh blokov z 31 stanovanji
Izgradnja 3-oddelčnega vrtca
Novo kolesarsko stezo skozi celotno občino in s tem povečanje razvoja turizma
Izvedba namakalnega sistema na kmetijskih površinah

• Kaj je v vaši občini za starostnike dobro urejeno oziroma kaj še manjka?
-

Na področju interesnih dejavnosti, druženja
Na področju oskrbe na domu
Na področju mobilnosti starostnikov
Na področju komunikacij (internet, javni prevoz ipd.)

Občina Apače za starostnike deluje po svojih zmožnostih. Tako je starostnikom na področju
druženja omogočeno vključevanje v društva s področja sociale in upokojenska društva. Na
področju oskrbe na domu se starostnikom omogoča Pomoč družini na domu, ki se izvaja preko
koncesije. Na področju mobilnosti starostnikov so na občini letos kupili električni avtomobil, ki
preko Prostoferja vozi starejše občane k zdravniku, v bolnišnico, na banko itd.

• Kateri dejavniki so vplivali na odločitev za sodelovanje v projektu Pametne vasi za jutri?
(komentirajte ponujene dejavnike in po potrebi dodajte nove dejavnike ter jih komentirajte)
-

Animacija iz strani LAS Prlekija
Potrebe vaščanov v Stogovcih
Presoja na ravni občine o lokalnih potrebah

Glavno in odločilno vlogo pri odločitvi za sodelovanje v projektu Pametne vasi za jutri je odigrala
presoja na ravni občine za potrebe lokalne skupnosti.

• Kako ocenjujete, da je projekt oz. uporabljen model prispeval k izboljšanju položaja starejših
v vašem primeru?
Verjetno nismo najbolj zadeli vsebin, kajti položaj starejših se ni spremenil.
• Vam je model »Srebrnih vasi« prinesel vsaj delno rešitev problematike?
-

V čem konkretno
Oziroma če ne, kaj manjka

Model oziroma aktivnosti znotraj modela nam niso dali popolne rešitve problematike. Smo pa
dobili informacije oziroma vpogled v stvari, ki starejše prebivalce naše občine zanimajo.

• Kakšen je bil odziv starostnikov na aktivnosti, ki ste jih izvedli v okviru projekta?
-

Število vključenih starostnikov
Število dogodkov
Odziv na izvedena vlaganja/investicijo v okviru projekta

V okviru projekta Pametne vasi za jutri smo izvedli številne dejavnosti in aktivnosti, ki so bile precej
dobro obiskane. V aktivnosti je bilo vključenih med 30 – 40 udeležencev, ki so se udeležili 50
različnih dogodkov v obsegu 94 ur. Vse te aktivnosti, ki so se izvajale v okviru operacije so bile zelo
dobro sprejete in učinkovite.

• Kaj iz modela »Srebrnih vasi« lahko uporabite v prihodnje?
-

Na področju mobilnosti
Na področju oskrbe starostnikov
Na področju družabnega življenja starostnikov
Na področju vključevanja starostnikov
o v skupnost (soseska, vas, občina)
o v gospodarstvo (sodelovanje z bivšimi delovnimi organizacijami ali delo na
kmetiji)
o v kulturno življenje v kraju bivanja

Model »Srebrnih vasi« je vsekakor dobra osnova in iztočnica za prihodnje. Tako bi lahko v
prihodnje lokalno skupnost obogatili še za kakšen dodaten električni avtomobil za prevoz
starostnikov v okviru projekta Prostoferji. Na področju oskrbe starostnikov smo že pristopili v
Konzorcij 17 – gre za model vzpostavitve integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Na
področju družabnega življenja starostnikov želimo v prihodnje usmeriti aktivnosti v vsebine
povezane s telesnimi aktivnostmi.
Na področju vključevanja pa žal ne moremo narediti veliko, saj s strani uporabnikov ni bilo zaznati
kakršnega koli posebnega interesa, da bi se želeli vključevati v skupnost, gospodarstvo ali kulturno
življenje v občini.
• Podajte splošno, celostno oceno projekta in ocenite prispevek projekta na vašem območju.
Projekt je bil dobro sprejet pri ženskah, moški skoraj niso bili vključeni. Občani so še najbolje
sprejeli aktivne delavnice, medtem ko so bila predavanja manj obiskana. Na podlagi ugotovitev iz
izvajanja projekta smo povečali sredstva v proračunu za športno dejavnost, pristopili k
projektiranju 3 oddelčnega vrtca v Stogovcih in pristopili v Konzorcij 17 – model vzpostavitve
integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti.

4. Ocena modela in njegove izvedbe
Model »Srebrne vasi« v Stogovcih je bil dobro zasnovan in je pripomogel k ozaveščanju lokalne
skupnosti k potrebam po aktivnem in zdravem preživljanju prostega časa tudi v tretjem
življenjskem obdobju. Kljub dobro zasnovanemu projektu pa sam model ni prinesel večjih,
predvsem pa ne dolgotrajnih premikov pri starostnikih. Opažamo, da se ljudje z veseljem
udeležujejo aktivnosti, ki se odvijajo v lokalni skupnosti, vendar te aktivnosti ne spremenijo
njihovega načina življenja, razmišljanja ali pogleda na sodoben svet.
Pri vzpostavitvi gibalnih igral oziroma fitnesa na prostem pri Podružnični šoli Stogovci smo opazili,
da so organizirane aktivnosti z vodeno vadbo in razgibavanjem bila dobro obiskana, vendar se
pozneje starostniki in ostala lokalna skupnost individualno ne poslužuje teh naprav.

5. Zaključek
Projekt Pametne vasi za jutri je s svojo vsebino zadel problematiko s katero se danes sooča
pravzaprav ves svet. Staranje je naravni proces in s podaljševanjem življenjske dobe je
starostnikov vsako leto več. Le redki starostniki so uspeli dohiteti tehnologijo in jo še pravočasno
usvojiti, da se danes, v poplavi sodobnih naprav in tehnologij uspejo znajti. S pomočjo projekta
Pametne vasi za jutri smo vsem, tudi tistim, ki niso uspeli dohiteti novodobne tehnologije približati
dogajanje sodobnega sveta. Model »Srebrne vasi« ki smo ga izvajali v Stogovcih, je bil eden izmed
teh. s pomočjo aktivnosti v okviru modela smo želeli ljudem, predvsem starostnikom, preko
različnih aktivnosti približati zdrav in aktiven način življenja. S pomočjo delavnic, vadb, druženj
smo jih želeli animirati in jim pričarati aktivno in zdravo življenje tudi v tretjem življenjskem
obdobju.
Na podlagi obiska, lahko trdimo, da je bil projekt v lokalni skupnosti dobro sprejet. Večje
zanimanje za tovrstne aktivnosti je zaznati s strani ženske populacije, moških nekoliko manj. Kljub
dobremu obisku aktivnosti, organiziranih v okviru projekta pa opažamo, da sam model oziroma
projekt ni pustil pričakovanih učinkov. V prihodnje vidimo še veliko manevrskega prostora na
področju dela s starostniki, saj ta problematika še vedno ni dovolj obravnavana. Vsekakor je model
dobra iztočnica za delovanje občine in lokalne skupnosti v prihodnje, saj nam je dal vpogled v
pričakovanja, želje in potrebe prebivalstva.

Evalvacija pilotnega modela Digitalna tehnologija na
podeželju – Mreža za uporabo digitalnih tehnologij
LAS Prlekija

Dokument je nastal v sklopu projekta sodelovanja »Pametne vasi za jutri«, ki je sofinanciran s
sredstvi Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren LAS
Prlekija. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014
– 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1. Uvod
LAS Prlekija izvaja v sodelovanju s štirimi slovenskimi LAS operacijo Pametne vasi za jutri. V tej
operaciji imamo partnerji zadolžene posamezne, vsebinsko usklajene in komplementarno
zasnovane pilotne modele. LAS Prlekija je odgovorna za pilotni model Digitalna tehnologija na
podeželju – Mreža za uporabo digitalnih tehnologij. Poleg vsebin povezanih z digitalizacijo, izvaja
LAS Prlekija nekatere aktivnosti tudi iz sorodnih pilotnih modelov. V Občini Apače, natančneje v
vasi Stogovci, smo vključili v operacijo zgradbo v javni lasti, v kateri smo izvedli manjša investicijska
dela za prilagoditev dejavnosti rekreacije in druženja starejših občanov. Na tej lokaciji smo pričeli
z izvajanjem serije izobraževanj in prostočasnih dejavnosti za starejše. Aktivnosti v Stogovcih se
nanašajo na pilotni model Srebrne vasi, ki ga sicer koordinira in izvaja LAS Posavje. Izvedbo
pilotnega modela srebrne vasi v Stogovcih smo evalvirali v ločenem vmesnem poročilu.
Evalvacija v tem dokumentu je namenjena zgolj presoji uspešnosti pilotnega modela Digitalna
tehnologija na podeželju – Mreža za uporabo digitalnih tehnologij. Vsebinsko torej ni neposredno
povezana s pilotnim modelom srebrnih vasi. Smiselno odraža celostni pristop platforme pametnih
vasi na območju LAS Prlekija.
Evalvacijo sva na osnovi pridobljenih podatkov, informacij in odgovorov iz strani predstavnikov
Občine Apače pripravila zaposlena na projektu Pametne vasi za jutri Deja Žganc in Goran Šoster.

2. Namen evalvacije
Evalvacija modela digitalne tehnologije je namenjena pregledu stanja na terenu glede aktivnosti,
ki smo jih izvedli v okviru operacije. S pomočjo rezultatov, lahko ugotavljamo ustreznost pilotnega
modela glede na potrebe lokalne skupnosti na področju starostnikov ter njihove digitalne
pismenosti.
V ta namen smo rezultate pridobivali na dva načina, in sicer:



intervju z udeleženci na delavnicah,
anketa med osebami, ki imajo svojca v DSO.

Med vprašanji smo se osredotočili predvsem na poznavanje in uporabo digitalnih tehnologij,
načine komuniciranja med sorodniki znanci, prijatelji ter željo po podobnih izobraževalnih
delavnicah. Rezultati posameznega dela evalvacije so prikazani v nadaljevanju.

3. Povzetki individualnih intervjujev
Pri uporabnikih, ki so se udeležili delavnic pod naslovom Mreža za uporabo digitalnih tehnologij
smo za namene evalvacije izvedli intervju. Intervju je vseboval naslednja vprašanja:
1. Koliko časa se že udeležujete delavnic v okviru projekta Pametne vasi za jutri? Kdo vas je
zanje navdušil?
2. Zakaj ste se odločili, da se udeležite delavnic v okviru projekta Pametne vasi za jutri?
3. S kakšnimi težavami ste se zaradi (ne)poznavanja digitalnih tehnologij soočali pred
udeležbo delavnic v okviru projekta Pametne vasi za jutri? Kako se, v istih situacijah,
počutite danes?
4. Kaj vam pomeni obisk delavnic, ki se izvajajo v okviru projekta Pametne vasi za jutri?
5. Kaj vse ste spoznali, se naučili na delavnicah v okviru projekta Pametne vasi za jutri?
6. Kaj vse bi se še želeli naučiti na delavnicah v okviru projekta Pametne vasi za jutri, ki jih
obiskujete?
7. Kako ste zadovoljni z izvedbo delavnic v okviru projekta Pametne vasi za jutri?
8. Kaj bi želeli spremeniti pri izvedbi delavnic v okviru projekta Pametne vasi za jutri?
9. Ali menite, da je v času, ko se vse informacije selijo na splet, dovolj dobro poskrbljeno tudi
za starejše, ki digitalnih tehnologij ne poznajo tako dobro? Zakaj?
10. Ali je dovolj aktivnosti v vaši lokalni skupnosti, ki bi starejšim približala digitalno
tehnologijo in jim omogočila lažje spoprijemanje z vdorom tehnologije v njihovo življenje?
11. V primeru, da bi bilo v vaši okolici aktivnosti, ki bi starejšim omogočale izobraževanja o
sodobnih vsebinah, bi se jih udeleževali? Kakšne bi morale biti aktivnosti, da bi vas
pritegnile, in da bi zanje navdušili tudi prijatelje, znance, sorodnike?

V nadaljevanju so povzetki odgovorov udeležencev delavnic, ki so sodelovali pri intervjuju.

Uporabniki navajajo da se delavnic udeležujejo že nekaj časa, približno od konca julija Dobivajo
se enkrat tedensko, mogoče enkrat na 14 dni, odvisno od tega kdaj utegnemo. Za delavnice je
večina izvedela od znancev.
Udeleženci so se delavnic udeležili iz različnih razlogov. Nekateri so se pridružili zaradi potreb v
društvu, drugi iz radovednosti, tretji ker so želeli pobližje spoznati to čudo od telefonov nekateri pa
zgolj da bi nadgradili svoje osnovno znanje.
Večina udeležencev delavnic se je z sodobno tehnologijo srečala bolj ali manj prvič. Pred tem jih je
bilo uporabe le-te strah oziroma je sploh niso znali uporabljati. Navajajo, da dokler nečesa ne
poznaš sploh ne veš kako velika ovira je nepoznavanje tako velike stvari kot so internet in
tehnologija. Večina jih pove, da se s pravilnim pristopom, potrpežljivostjo in vztrajnostjo ni težko
naučiti ničesar, in da je klikanje po telefonu v bistvu celo zelo zabavno.

Udeleženci povedo, da to niso samo delavnice, kjer se naučijo kaj novega ampak je tudi druženje,
sprostitev. Lepo jim je, ko pridejo mladi in ti pokažejo kaj novega. Povedo, da se jih zelo veselijo,
saj jim moj obisk polepša dan, da malo poklepetamo, izmenjamo kake novice, izkušnje, pa tudi na
vsaki delavnici se naučijo kaj novega.
Vsak izmed udeležencev je navdušen nad vsem kaj se je naučil. Večina jih je najbolj zadovoljnih,
ker vedo uporabljati Facebook, znajo napisati sporočilo v mailu in ga tudi poslati. Prav tako so
vedeli, da so se naučili uporabljati Word, da jim stvari več ni treba zmeraj zapisovati na roko. Še
najbolj všeč pa jim je, da lahko na internetu poiščejo kakšen novi recept, pregledajo novice in preko
aplikacije pokličejo koga preko videoklica.

Večina ni prepričana, če je še kaj, kar bi se rada naučila, saj so že sedaj prepričani, da vedo
vse kar morajo vedeti. Vsi se pa zavedajo, da morajo vse kar znajo in česar so se naučili še
utrjevati.
Izvedba delavnic jim je zelo všeč. Všeč jim je, da so delavnice potekale sproščeno, da jih ni
bilo strah. Všeč jim je, da na delavnicah ni bilo veliko ljudi, da so potekale bolj individualno
in so tako lažje razumeli vse kar so se novega naučili. Všeč jim je bilo, da so se stvari
odvijale počasi, čeprav je včasih trajalo zelo dolgo, da so razumeli in neko stvar znali
uporabiti. Povedo, da so prvič po mnogih letih imeli tudi spet domačo nalogo.
Nihče od intervjuvancev ne bi ničesar spremenil. Povedali so, da je bilo super je tako kot
je. Ker jih je bilo je malo so si lahko res vzeli toliko časa koliko so ga potrebovali in to jim
je bilo super. Pravijo, da je v primeru preveč ljudi lahko že glasno, kar te lahko živcira in
se ne moreš skoncentrirati na delo.
Skorajda enotno so prepričani, da zanje ni dobro poskrbljeno in da so glede digitalne
pismenosti pozabljena generacija. Digitalizacija je prišla tako hitro, da se niso niti zavedali
kdaj je nadomestilo vse časopise, revije in vse ostalo, kar jim je bližje. »Nihče nas ni vprašal,
če uspemo slediti tej tehnologiji, kar prišla je in mi smo ostali nekje v ozadju. Še dobro, da
nas mladi malo informirajo, da ostajamo na tekočem.«
Prepričani so, da v lokalni skupnosti ni dovolj posluha za starejše, da bi se organizirale
tovrstna izobraževanja, ki bi starejšim pomagale pri večji digitalni pismenosti. »Občini je
vseeno za to. Če pa se kaj organizira pa je po navadi to bolj tak… pride nekaj ljudi, na hitro
povejo, da jih sploh ne razumeš, nihče ti ne pokaže kako se to naredi. Čisto drugače je če
ti nekdo stvari samo pove ali pa še ti jih pokaže, s tabo sedi in te opazuje, če delaš prav.«
Pri zadnjem vprašanju so se odgovori močno razlikovali. Nekateri se bi udeleževali
podobnih aktivnosti, drugi ne. Tudi vsebina teh aktivnosti je raznolika, da bi jih pritegnila.
Želi jo od zabavnih aktivnosti, do raznovrstnih delavnic, druženj. Vsi se pa strinjajo, da za
veliko stvari, ki se dogajajo v njihovi bližini sploh ne vedo ali pa izvedo zanje prepozno.

4. Anketa med osebami, ki imajo svojca v DSO.
Anketo smo izvedli na celotnem območju Pomurja, saj v projektu poleg LAS Prlekija kot partnerja
sodelujeta še LAS PDL in LAS Goričko zato se nam je zdelo smiselno, da anketo razširimo na celotno
območje. Pri pripravi ankete smo se osredotočali predvsem na komunikacijo med stanovalci DSOja in njihovimi svojci. Pri tem nas je zanimala predvsem uporaba različnih orodij in morebitne
spremembe v načinu komuniciranja v času pred epidemijo Covid-19 in po njej.

ANALIZA ANKETE

Anketa je bila zastavljena kombinirano, pomeni, da so v nekaterih primerih anketiranci izbirali
med že podanimi odgovori, v drugih pa so izražali lastno mnenje oziroma podajali svoje odgovore.
Analiza ankete sledi v nadaljevanju.

Anketo smo razposlali na več lokacij. Izpolnjenih smo prejeli le 9, kar pomeni, da so vsi podatki v
spodnji analizi narejeni na primerjavi devetih anket. Anketiranci, ki so odgovarjali na vprašanja
imajo svojca v DSO Ljutomer, v DSO Rakičan, v Domu Janka Škrabana Beltinci ali v DSO Gornja
Radgona.

1. Katere digitalne naprave uporabljate in kako pogosto vsako izmed teh?
Zanimalo nas je, katere naprave naši anketiranci uporabljajo in kako pogosto so njihovo orodje za
komunikacijo.

UPORABA
DIGITALNIH NAPRAV
mobilni telefon

tablica

računalnik

drugo

MOBILNI TELEFON
1x dnevno

več x dnevno

tedensko

mesečno
0%11%

0%
47%

48%

5%

89%

RAČUNALNIK

TABLICA
1x dnevno

večkrat dnevno

1x dnevno

večkrat dnevno

tedensko

mesečno

tedensko

mesečno

0%

11%
11%
45%

33%
100%

2. Katere programe za komunikacijo uporabljate in kako pogosto?

Anketirance smo najprej vprašali katere programe vse uporabljajo na svojih napravah kot
orodje za komunikacijo. Naslednje kar nas je zanimalo je bilo, kolikokrat se poslužujejo
posameznega programa za komunikacijo.

vrsta programa
8%
11%

33%

15%

33%
SMS

klic

facebook

viber

skype

Iz podatkov ugotavljamo, da večina anketirancev še vedno najpogosteje uporablja klasična
sredstva za komuniciranje, klicanje in SMS sporočila.

KLIC

SMS

1x dnevno

večkrat dnevno

1x dnevno

večkrat dnevno

tedensko

mesečno

tedensko

mesečno
0%
11%
11%

0%11%

78%

89%

VIBER

FACEBOOK
1x dnevno

večkrat dnevno

1x dnevno

večkrat dnevno

tedensko

mesečno

tedensko

mesečno

0%
25%

25%

31%

38%

0%
31%

50%

SKYPE
1x dnevno

večkrat dnevno

tedensko

mesečno
0%

50%

50%

3. Kako ste komunicirali s svojcem v času pred epidemijo Covid-19 ?

NAČIN KOMUNIKACIJE S SVOJCEM V DSO
Obisk v DSO

Doma

Sprehod

Izlet

Drugo

26%
33%

0%

8%
33%

Pri tem vprašanju nas je zanimalo tudi, kako pogosto so uporabljali posamezno vrsto
komuniciranja.
Ker so številčnejše izpostavili fizični obisk svojca, sprehod in drugo, smo grafikone pripravili zgolj
za te oblike komunikacije. Ostale vrste so vile premalo številčne da bi prikazovale prave podatke.
Domov kot način komuniciranja sta namreč izbrala zgolj dva anketiranca, ki svojca peljeta domov
enkrat mesečno. Izleta, kot načina komuniciranja in stika s svojcem ni izbral nihče od anketirancev.

OBISK V DSO
1 x dnevno

večkrat dnevno

22%

tedensko

mesečno

22%

11%

45%

SPREHOD
1x dnevno

večkrat dnevno

tedensko

mesečno

19%

23%

19%

39%

DRUGO
1x dnevno

večkrat dnevno

tedensko

mesečno

17%

41%

28%

14%

Pod DRUGO anketiranci navajajo telefonski klic oziroma sms sporočilo.

4. Kako ste ohranjali stik s svojcem v času epidemije Covid–19? Na kakšen način ste
komunicirali z njim?
Anketiranci navajajo, da se je komunikacija s svojci v času epidemije bistveno poslabšala oziroma
zmanjšala. Navajajo, da so s svojci komunicirali zgolj preko digitalnih naprav.

NAČIN KOMUNIKACIJE V ČASU EPIDEMIJE
obisk v DSO

telefon

SMS

Drugo

10% 0%

45%

45%

5. Kako bi ocenili vašo komunikacijo s svojcem danes? Bi rekli, da z njimi komunicirate
več, manj ali približno enako, v primerjavi z obdobjem pred in po spomladanski
epidemiji?
Vprašanje je bilo zastavljeno na način odprtega tipa. Ker smo dobili podobne oziroma skoraj
identične odgovore, smo se odločili, da jih prikažemo v grafikonu.

KAKOVOST KOMUNIKACIJE V PRIMERJAVI
PRED IN PO EPIDEMIJI
Boljša

slabša

približno enaka

33%
45%

22%

6. Ali se je vrsta medija, s katerim komunicirate danes, v času Covid-19 kaj spremenila?
Tudi to vprašanje je bilo odprtega tipa, kar pomeni, da so anketiranci sami podajali odgovore.
Odgovori so bili podani tako, da smo jih zbrali in prikazali v grafikonu spodaj.

ALI SE JE VRSTA MEDIJA, S KATERIM KOMUNICIRATE
DANES, V ČASU COVID-19 KAJ SPREMENILA?
DA

NE

33%

67%

7. Ali vas je v času epidemije Covid-19 (ne)poznavanje sodobnih načinov komuniciranja
pri svojcu omejevalo pri rednem vzdrževanju socialnega stika z njim? Bi takrat želeli,
da bi njegovo poznavanje le- tega bilo večje?
V nadaljevanju sta prikazana dva grafikona, oba vezana na 7. vprašanje ankete.

ALI VAS JE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
(NE)POZNAVANJE SODOBNIH NAČINOV
KOMUNICIRANJA PRI SVOJCU OMEJEVALO PRI
REDNEM VZDRŽEVANJU SOCIALNEGA STIKA Z NJIM?
DA

NE

33%
67%

Anketiranci so kot razlog za odgovor ne vem navedli, da svojec v DSO zaradi zdravstvenega
stanja ne glede na znanje ne bi zmogel uporabljati digitalnih naprav za boljšo komunikacijo.

BI TAKRAT ŽELELI, DA BI NJEGOVO
POZNAVANJE LE- TEGA BILO VEČJE?
DA

NE

NE VEM

33%

45%

22%

8. Bi želeli, da vaš svojec osvoji osnovno znanje digitalnih naprav in s tem lažje vzdržuje
komunikacijo z vami? Bi ga pri udeležbi na tovrstnih aktivnostih spodbujali in ga
morda tudi spremljali?

BI ŽELELI, DA VAŠ SVOJEC OSVOJI OSNOVNO
ZNANJE DIGITALNIH NAPRAV IN S TEM LAŽJE
VZDRŽUJE KOMUNIKACIJO Z VAMI? BI GA PRI
UDELEŽBI NA TOVRSTNIH AKTIVNOSTIH
SPODBUJALI IN GA MORDA TUDI SPREMLJALI?
DA

44%

NE

56%

Anketiranci navedejo, da je pri večini svojcev problem v mentalnem zdravju njihovih svojcev. Ne
glede na znanje in trud, ki bi ga vložili v učenje svojca kako uporabljati določeno napravo, v veliki
meri to ne bi bilo učinkovito. Iz tega razloga povedo, da pri teh osebah ne more nič nadomestiti
fizičnega stika in osebne komunikacije.

9. Ali mislite, da je v lokalnem okolju poskrbljeno za digitalno opismenjevanje starejših
ter jim s tem olajšano spoprijemanje z vsakodnevnimi opravki?

ALI MISLITE, DA JE V LOKALNEM OKOLJU
POSKRBLJENO ZA DIGITALNO OPISMENJEVANJE
STAREJŠIH TER JIM S TEM OLAJŠANO
SPOPRIJEMANJE Z VSAKODNEVNIMI OPRAVKI?
DA

NE

22%

78%

10. Katere ovire zaznavate pri komunikaciji z okoljem (s svojci, z zdravnikom, s prijatelji)?
Pri tem vprašanju nas je zanimalo predvsem kakšne težave imajo, ko komunicirajo preko digitalnih
naprav. Anketiranci so večinoma odgovorili, da je največja težava prezasedenost telefonskih linij.
Ko so obiski omejeni oziroma prepovedani, vsakega zanima kako je z njegovim staršem,
partnerjem. Takrat je praktično nemogoče vzpostaviti zvezo z osebjem, ki bi jim podalo konkretne
informacije. Drugih težav pri komunikaciji ne zaznavajo.

11. Ali imate kakšne predloge v zvezi z uporabo digitalnih tehnologij med starejšo
populacijo?
Anketiranci, ki so sodelovali v anketi so podali kar nekaj zanimivih predlogov, na kakšen način bi
lahko motivirali in spodbudili starejše k učenju in posledično večji uporabi digitalnih tehnologij.
Večina jih sicer meni, da se ljudje tovrstnih aktivnosti ne bi udeleževali. Med zanimivejša predloga,
ki sta verjameta, da bi se starejši morali bolj digitalno opismeniti sodita:
-

-

Delavnice znotraj doma, kjer bi se uporabniki storitev skupaj z mlajšimi skupaj učili osnovne
uporabe digitalnih naprav. Dandanes znajo telefone uporabljati že otroci v vrtcu in kdo lahko
da starostniku več energije, znanja in motivacije kot otrok. Na tak način bi se generacijsko
prepletli, otroci pa ne le, da bi starejšim polepšali dneve, zagotovo bi jih tudi motivirali, da bi
skupaj z njimi sodelovali pri usvajanju modernega znanja.
Namesto piknikov, ki jih domovi organizirajo, bi lahko enkrat mesečno pripravili druženja, kjer
bi se varovanci, s pomočjo svojca učili določenih spretnosti na telefonih. Na tak način bi se
prav tako družili, pa še naučili bi se nekaj novega.

5. Ocena modela in njegove izvedbe
Ko smo se na LAS Prlekija odločili za sodelovanje v projektu Pametne vasi za jutri in se zavezali,
da bomo v okviru operacije izvedli model Digitalna tehnologija na podeželju – Mreža za uporabo
digitalnih tehnologij, so bila naša pričakovanja velika, saj nas dandanes informacije dosegajo z
neverjetno hitrostjo in je dostopnost do podatkov praktično takojšnja. Mladi z uporabo digitalnih
tehnologij nimamo nobenih težav, starejši pa se zaradi nepoznavanja uporabnosti teh tehnologij
velikokrat počutijo nemočne in zapostavljene.
Ker digitalizacija postaja vedno bolj pomembna in ključna za vsakdanje življenje, smo v LAS Prlekija
verjeli, da bi se starejši z veseljem vključili v aktivnosti s pomočjo katerih bi jim približali uporabo
modernih tehnologij jih z njo tudi spoprijateljili.
Sam model je bil zasnovan tako, da bi pridobili prostovoljce, mlade, starejše in brezposelne, ki bi
pridobili ustrezno znanje iz področja digitalne pismenosti in bi kasneje to znanje prenašali naprej
na starejše. Sprva bi se oblikovale skupine, znotraj katerih bi potekal prenos znanj in digitalno
opismenjevanje starejših, kasneje pa bi se ta mreža širila preko prostovoljcev v njihovo lokalno
skupnost.
Na terenu opažamo, da starejši nimajo želje po pridobivanju tovrstnega znanja, saj so prepričani,
da lahko brez tega shajajo podobno, kot so shajali do sedaj. V veliki meri težavo predstavlja
neustrezna infrastruktura, ki bi starejšim omogočila tovrstno rabo. Marsikdo namreč v hiši
oziroma stanovanju ne uporablja telekomunikacijskih paketov, ki bi jim omogočil dostop do
interneta, zato se jim učenje tovrstnih stvari zdi neuporabno oziroma nepotrebno. Nizke
pokojnine in večinoma kmečko, manj izobraženo prebivalstvo, bi si z majhnimi mesečnimi
dohodki težko privoščilo dostopnost do spleta, kar posledično vodi v slabo digitalno pismenost
večine starejših prebivalcev LAS Prlekija. Veliko oviro jim predstavljajo tudi visoke cene tovrstnih
naprav, ki so za večino prebivalcev cenovno težko ali celo nedostopna.

Ugotavljamo, da je celoten model zasnovan zelo dobro, da bi v primeru odziva, kot smo ga
pričakovali v času, ko smo projekt pripravljali, dosegli dobre in spodbudne rezultate. Težavo
opažamo predvsem v strukturi prebivalstva na območju LAS Prlekija, namreč »mlajši« starostniki,
do starosti približno 70 let, so še vešči uporabe digitalnih naprav, starejši nad 70 let pa ne čutijo
potrebe, da bi pridobili oziroma osvojili tovrstno znanje.

5.1 Vzpostavitev mreže prostovoljcev za uporabo
digitalnih tehnologij
V začetku leta 2020 smo začeli aktivno pripravljati gradivo za izvedbo delavnic, pridobivati
prostovoljce in ustrezne pogoje, ki bi nam omogočili, da bi izvajanje potekalo čimbolj kakovostno
in prijazno naši ciljni skupini, starejšim.
Starejši, kot ključna in najpomembnejša ciljna skupina modela, predstavljajo skupino
uporabnikov, ki zahtevajo obsežno pripravo in zasnovo celotnega modela. V ta namen smo si
zadali cilj, da bomo najprej pridobili zadostno in čim večje število prostovoljcev, ki jih bomo
ustrezno usposobili in pripravili na delavnice, kjer bodo končnim uporabnikom, starejšim, predali
znanje in jim pomagali usvojiti ustrezno digitalno pismenost.
Pridobivanje prostovoljcev je potekalo na širšem območju LAS Prlekija, in sicer smo animirali
dijake Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, društva upokojencev na celotnem območju LAS
Prlekija, Center za socialno delo Pomurje, enota Ljutomer, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, enota Ljutomer, Mladinski svet Ljutomer, dijake Srednje šole za gostinstvo in
turizem Radenci, Rdeči križ Slovenije, enota Ljutomer in celotno populacijo na območju LAS
Prlekija, ki smo jih informirali preko občinskih in lokalnih spletnih kanalov. S pomočjo ekipe radia
Murski val smo posneli krajši radijski prispevek, kjer smo podrobno predstavili celoten projekt in
ljudi povabili k sodelovanju. Animacija preko radijske oddaje je bila namenjena tako pridobivanju
prostovoljcev kot tudi starejših, končnih udeležencev delavnic oziroma uporabnikov.
Pričakovanja so bila velika in animacija široka, vendar odziv okolice ni bil velik. Kljub majhnemu
številu zainteresiranih prostovoljcev smo izdelali koncept oziroma načrt, s katerim smo izvedli
usposabljanja in aktivnosti, potrebne za kasnejše vključevanje in izobraževanje ključnih
udeležencev, starejših.
Pripravili smo okvirni načrt usposabljanja in izdelali sklope, za katere smo menili, da so ustrezni in
nudijo uporabnikom najširšo izobraževanje digitalnega usposabljanja. Zasnovali smo ga tako, da
je primeren za vse in vsakogar, tako za tiste, ki so v uporabi digitalnih tehnologij popolni začetniki
kot tudi za tiste, ki si želijo svoje znanje utrditi oziroma nadgraditi.
Že pri sami pripravi smo naleteli na številne ovire, ki si jih v času, ko smo projekt pripravljali nismo
niti zamišljali, kaj šele predstavljali. Odziv lokalne skupnosti je bil namreč izjemno slab. Veliko
težav smo imeli že s samim pridobivanjem prostovoljcev, slab pa je bil tudi odziv s strani starejših,
kot glavne ciljne skupine. Slab odziv kljub široki animaciji je pozneje otežila še epidemija, ki je
preprečila, da bi se aktivnosti znotraj digitalnega opismenjevanja sploh lahko izvajala. V veliki meri
lahko prav epidemiji pripišemo slabše odzivanje ciljnih skupin.
Stanje, ki ga je povzročila epidemija nam je močno oteževala izvedbo celotnega modela v izvedbi
kot smo si jo zamislili. Ko smo po prvem valu epidemije v začetku poletja ponovno zagnali
aktivnosti, vnovič pozivali prijavljene prostovoljce, se je odzivnost in pripravljenost pomagati še
poslabšala. Največ težav smo imeli z mladimi prostovoljci, saj je šolanje dijakov potekalo na
daljavo, večina pa jih prihaja iz oddaljenih krajev zaradi česar so sodelovanje morali odpovedati.
Kljub temu smo uspeli pridobiti peščico ljudi, ki se je bila pripravljena seznaniti s načrtom
usposabljanja in je pridobljeno znanje in pristope uporabila pri svojih svojcih, dedkih, babicah in
jim s tem pomagala osvajati digitalno pismenost.

5.2 Pilotna izvedba usposabljanja starejših za uporabo
digitalnih tehnologij
Čeprav je epidemija na eni strani močno poglobila in razgalila problematiko digitalne
nepismenosti na starejših, odziva, ki smo ga pričakovali po koncu epidemije nismo dosegli.
Osamljenost, nepoznavanje uporabe digitalnih tehnologij in posledično nezmožnost
komuniciranja s svojci in sorodniki, slaba dostopnost do informacij in drugih podatkov pri starejših,
ni zbudila večjega zanimanja in želje po pridobivanju novega, tovrstnega znanja. Sistemski pristop,
kakršnega smo načrtovali ob prijavi operacije se je zaradi pandemije popolnoma izjalovil Domovi
za starejše občane so namreč zaprli vrata za vse neobvezne dejavnosti, med katerimi je bila seveda
tudi naša pobuda. Kljub vsemu, smo uspeli pridobiti nekaj uporabnikov, ki so se z veseljem
udeleževali aktivnosti, vezanih na model in digitalno usposabljanje.
Strah pred boleznijo in veliko ranljivostjo med starejšimi nas je prisilil, da smo iskali rešitve, kako
kljub vsem omejitvam, strahu in začetnim težavam izpeljati aktivnosti kot smo si jih zadali. Rešitev
smo našli v tem, da smo vse aktivnosti priredili potrebam razmer tistega časa. Ljudem, torej
starejšim, smo omogočili izbiro, ki bi bila zanje najbolj ustrezna in ugodna. Omogočili smo različne
oblike delavnic, od skupinskega izobraževanja, do individualnega, omogočili smo jim, da se
delavnice izvajajo na njim željeni lokaciji, pod pogoji, da so se počutili čim bolj varno in udobno.
Ugotovili smo, da je bila naša odločitev prilagajanja končnim uporabnikom prava. Z izjemo treh so
se prav vsi udeleženci namreč odločili, da želijo individualno izobraževanje. Za tovrstno
izobraževanje so se odločili zaradi varnosti in prepričanja, da se na tak način izognejo
nepotrebnemu strahu oziroma sramu pred drugimi udeleženci zaradi nepoznavanja digitalnih
naprav in tehnologij.
Udeležence delavnic smo najprej seznanili s celotnim projektom. Predstavili smo jim kakšni so naši
cilji, sklope, ki smo jih pripravili za izobraževanje in kot najpomembnejše, želeli smo slišati kakšne
so njihove želje in pričakovanja. Verjeli smo namreč, da je izobraževanje lahko uspešno le takrat,
če ljudem prikažemo in predstavimo stvari, ki jih zanimajo, ki se jih bodo z veseljem učili.
Delavnice so potekale individualno. Tako vsebinsko kot časovno so bile prilagojene potrebam
posameznika.
Starejši, ki so se udeležili delavnic, so v večini imeli neke osnove uporabe sodobnih tehnologij že
od prej. Delavnic so se udeležili zato, ker so svoje znanje želeli nadgraditi, izboljšati, nekateri pa
usvojiti čisto na novo. Opažamo, da se ljudje tovrstnih aktivnosti ne udeležujejo ker bi jih bilo
strah, kot smo sprva predvidevali ampak zato, ker jih digitalizacija, tehnologija in naprave
povezane s tem preprosto ne zanimajo.
Ugotavljamo, da je pristop, ki smo ga uporabili pri naših aktivnostih – majhne skupine, kjer ima
vsak uporabnik svojega mentorja oziroma učitelja – pravi. Na tak način se lahko mentor
popolnoma posveti uporabniku, hitrost učenja prilagodi posamezniku in ga hkrati opazuje pri
usvajanju in uporabi pridobljenega znanja. Tudi uporabniki so povedali, da jim je tovrsten način
všeč, in da je to edini način, da starejši, popolnoma izgubljeni v svetu tehnologije, usvojijo znanje,
ki je mlajšim generacijam nekaj povsem normalnega in vsakdanjega.
Čeprav si večina uporabnikov želi več tovrstnih aktivnosti, ne le zaradi pridobivanja znanja, ampak
tudi zaradi druženja, zabave in izmenjevanja izkušenj so prepričani, da bi odziv širše lokalne
skupnosti bil zelo majhen oziroma slab.

6. Zaključek
Ob pogledu nazaj, na celoten projekt, zlasti na model, vezan na LAS Prlekija in aktivnosti, ki smo
jih v tem času izvedli ugotavljamo, da smo v času pandemije, ki nam ni bil naklonjen, naredili
pomemben premik. Čeprav končne številke in rezultati ne kažejo takšne mere zanimanja, kot smo
ga pričakovali, smo zadovoljni z vpogledom v razmišljanje starejšega prebivalstva, ki smo ga
pridobili tekom zbiranja informacij in uporabnikov.
Še do pred kratkim smo bili prepričani, da si starejši želijo spoznati digitalne naprave in se naučiti
rokovati z njimi, a da jih pri tovrstnem koraku ovira strah. Po vseh naporih, zbiranju podatkov in
informacij, potrebnih za izvedbo modela, pa ugotavljamo, da glavna ovire ni strah, ampak
nezanimanje oziroma prepričanje starejših, da tovrstnega znanja ne potrebujejo.
Kljub vsemu se na tej točki poraja vprašanje, če je prepričanje, da tovrstnega znanja ne
potrebujejo dejansko prisotno ali gre zgolj za dejstvo, da si infrastrukture in pripomočkov, ki bi jim
uporabo sodobnih naprav omogočili, marsikdo sploh ne more privoščiti zaradi ekonomske
situacije. Struktura starejšega prebivalstva na območju LAS Prlekija je v tem smislu neugodna, saj
gre v večini za kmečko, nižje izobraženo prebivalstvo, ki si z nizkimi mesečnimi prihodki težko
privošči sodobne digitalne naprave za lažje povezovanje s svetom.

Vmesna in končna evalvacija pilotnega modela
Druženje na vasi
LAS Obsotelje in Kozjansko

Vmesna evalvacija opravljena v mesecu avgustu 2020
Končna evalvacija v mesecu decembru 2020

1 Uvod
Koncept Pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov
ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija,
medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave,
energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na
podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe
in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na
podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju, prav tako pa pripomogla k ohranitvi
slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno
bivanje za danes in za jutri.
Območje LAS Obsotelje in Kozjansko pokriva pet občin: Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Rogaška
Slatina in Rogatec. Demografski trendi na območju LAS kažejo na podaljševanje življenjske dobe, kar
pomeni tudi večanje števila starostnikov na podeželju. Hkrati se trend preseljevanja mladih iz podeželja
v večja mesta nadaljuje, tako pa starostniki ostajajo sami in ˝odtujeni˝ na podeželju. Z namenom
krepitve socialnih stikov na podeželju ter zagotavljanja čim daljšega samostojnega življenja na domu.
LAS Obsotelje in Kozjansko je fazi izvedbe projekta oblikovala in testo izvedla model Druženje na vasi,
katerega namen je bil omogočiti starejšim, da čim dlje ostanejo doma v svojem okolju in tako ohranjajo
njihov dom, socialne stike na podeželju ter imajo hkrati zagotovljene pogoje za samostojno življenje.
Model druženja na vasi vsebuje 6 konkretnih vsebin, ki jih bodo lahko starejši implementirali pri svojih
druženjih na vasi. Te vsebine so: Popravi si sam; Uporabi ponovno – stara znanja in prenos na mlade;
Obvladovanje starostnih tegob – alternative; Kulinarična preobrazba; Zdravstvena samooskrba na
domu starejših; Slovstvena folklora Obsotelja in Kozjanskega.
Glavni cilj notranjega monitoringa in evalvacije je ovrednotiti in izboljšati načrtovanje, izvajanje in vpliv
aktivnosti projekta, in sicer preko evalvacije njegovega postopka, izdelkov in izsledkov.
Notranji monitoring koordinatorju in partnerjem omogoča izboljšati rezultate projekta na osnovi ocene
podane med projektom, tako da je izboljšave mogoče izvesti pred koncem projekta. Trajnost projekta
je še en cilj internega monitoringa projekta, saj naj bi ga zagotovili preko razvoja kakovostnih izdelkov.
Interni monitoring je samo-ocenjevanje dela partnerjev med projektom, s pomočjo katerega bomo od
lastnih partnerjev in ljudi, ki sodelujejo v različnih stopnjah/aktivnostih projekta, zbirali informacije za
postopke ocenjevanja.
Pri izvajanju raziskave smo za potrebe zbiranja informacij uporabili naslednje metode:
 Pregled ključne projektne dokumentacije (dokumentacijski pregled): informacije in protokoli
izvedenih usposabljanj, izdanih in objavljenih gradiv, izvedenih dogodkov.
V evalvacijo smo vključili odprte komentarje o vsaki ključni podrobnosti, ki bi lahko bila ključna za
projekt.
 Intervjuji in vprašalniki – standardizirani intervjuji in vprašalniki s ključnimi deležniki, člani
projektnih skupin in predstavniki različnih deležnikov, vključenih v projekt.

V vmesni evalvaciji smo pregledali testno izvedbo modula v eni od vasi na območju LAS Obsotelje in
Kozjansko (vas Kostrivnica), v končni evalvaciji pa je bilo prvotno načrtovano, da dodamo še analizo
druge izvedbe modula v eni od vaseh, vendar smo morali zaradi epidemije COVID-19 modul izvesti v eobliki. Seveda je bila izvedba v e-obliki velik izziv, ki je zahteval določeno analitiko in prilagoditve, ki
smo jih povzeli v skupnem poročilu.

2 Vmesna evalvacija
Namen vmesne evalvacije je pri ključnih akterjih (projektnih partnerjih na ravni projekta) preveriti
ustreznost pilotnega modela glede na potrebe lokalne skupnosti na področju dodatnih animacijskoizobraževalnih vsebin za starostnike.
LAS Obsotelje in Kozjansko je izvedel vmesno anketiranje udeležencev posameznih delavnic v okviru
modela Druženje na vasi, vprašanja pa so se navezovala na tematske sklope, kot so:






organizacija in izvedba delavnice,
motiv za udeležbo na delavnici,
tematika delavnic,
demografske značilnosti,
komentarji, predlogi.

Znotraj posameznih sklopov smo želeli pridobitvi informacije ali udeleženem ustreza predlagan termin
in lokacija srečanj; kakšni so njihovi motivi, ki jih vodijo k udeležbi in sodelovanju ter katere so tiste
tematike, o katerih bi želeli slišati več. Prav tako smo preverili demografske značilnosti udeležencev, in
sicer starost ter stopnjo izobrazbe. Namen anketnih vprašalnikov je bil pridobiti povratne informacije
udeležencev, ki so služile za prilagoditev druge izvedbe modela Druženje na vasi, s čimer smo želeli
uporabnikov zagotoviti čim boljšo izkušnjo.

Slika 1: Delavnica Obvladovanje starostnih tegob, Vir: arhiv RA Sotla

Sliki 2 in 3: Delavnici Popravi si sam in Zdravstvena nega, Vir: arhiv RA Sotla

2.1. Povzetek anketnih vprašalnikov
I.

Sklop Organizacija in izvedba delavnice

V sklopu vprašanj Organizacija in izvedba delavnice smo udeležence vprašali po ustrezni terminski
izvedbi delavnic, prostorskih pogojih ter o upoštevanju potreb udeležencev s strani izvajalcev
posameznih delavnic. Od skupno prejetih 8 anket so vsi udeleženci odgovorili pritrdilno in potrdili, da
jim naveden termin ustreza, izbor lokacije jim je dovolj pri roki, da se do njega sprehodijo ali pripeljejo,
prav tako pa so bili izvajalci posameznih delavnic prilagodljivi in pripravljeni izvedbo prilagoditi na
trenutne potrebe udeležencev.

II.

Sklop Motiv za udeležbo na delavnici

V sklopu vprašanj Motiv za udeležbo na delavnici smo se usmerili na notranje vzgibe, ki so udeležence
vodili k udeležbi na posamezno delavnico. Sedem od osmih anketiranih je izbralo predvsem odgovor
želja po druženju, med tem ko se je na drugem mestu pojavila osebna želja po pridobitvi novih znanj
oziroma izmenjavi izkušenj ter zanimiv program delavnic.
Iz odgovorov je opaziti, da si starejši na podeželju želijo druženja in vzdrževanja socialnih stikov, da pa
jim manjša spodbuda iz okolja k temu veliko pripomore.

(možnih je bilo več odgovorov)
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III.

Sklop Tematika delavnic

Pri tematiki delavnic smo se osredotočili predvsem na splošne teme, kot so zdravje, ustvarjanje,
psihologija, šport, kultura in drugo, izpostavili pa so predvsem zdravje, ustvarjanje in tematike vezane
na psihologijo.
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IV.

Sklop Demografske značilnosti

V sklopu vprašanj, vezanih na demografske značilnosti udeležencev, smo ugotovili, da se v 80 %
delavnic udeležuje žensk in 30 % moških, med tem ko med njimi prevladuje srednja oziroma srednja
strokovna izobrazba.
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V.

Komentarji, predlogi

V sklopu možnih komentarjev in predlogov v anketnih vprašalnikih nismo prejeli nobenih zapisov.

3 Končna evalvacija
Glavni cilj končne evalvacije je oceniti splošno izvajanje projekta in raven, do katere so bili projektni
cilji in prizadevanja doseženi. Poleg tega je namen končne evalvacije preučiti do kakšne mere so
prizadevanja vseh partnerjev prek implementacije projekta uspeli doseči trajnost testiranega modela.
Kakorkoli, osnovni namen končne evalvacije je izpostaviti učinkovitost vzpostavljenega in izvedenega
modela Druženja na vasi.
Ker je med izvedbo modula mnogo prvin, ki bi lahko bile del ali predmet vrednotenja, izberemo
nekatere, o katerih bo načrtovalec ali vodja projekta poročal. Odločili smo se, da podrobneje
opazujemo potek (proces izobraževanja) ali rezultate in prenos teh v prakso. V vmesni evalvaciji smo
uporabili evalvacijske vprašalnike, v končni evalvaciji pa bomo na osnovi osebnih intervjujev in
predhodne analitike spisali povzetke.
Končna evalvacija ima naslednje elemente:
1. Poročilo o splošnem vtisu, opis kompleksnega vtisa, ki sloni na opazovanju

vedenja skupin
Ali so izobraževalni program (konferenco, delavnico, mentorstvo …) udeleženci sprejeli ali zavrnili?
Udeleženci so dobro sprejeli tako fizično kot virtualno izvedbo modula druženje na vasi. Potrebno je
poudariti, da je bila fizična izvedba modula bistveno lažja, saj smo pri snovanju izobraževanja predvideli
osebni stik in praktične vaje. V prvem delu smo to lahko uspešno izvedli, medtem ko smo morali pri
drugi izvedbi vsebino močno prilagoditi in izbrati nove primere podajanja vsebin.
Kakšna je bila klima?
Klima je bila v obeh oblikah izobraževanja prijetna, udeleženci so aktivno sodelovali is svojimi predlogi,
pogledi, izpolnjevali zadane naloge in tako uspešno pridobili nova znanja.

2. Poročilo o organizaciji
Na katere organizacijske ovire smo naleteli med izpeljavo:
V procesu izvedbe smo naleteli na oviro, saj smo morali iz prvotno predvidene fizične izvedbe, drugo
ponovitev modula preseliti na spletne platforme. To je od izvajalcev in udeležencev zahtevalo nova
znanja in konkretno prilagoditev vsebine.
Spletna izobraževanja so interaktivni spletni seminarji, ki omogočajo večinoma enosmeren prenos
znanja vsem, ki imajo dostop do spletne platforme, kjer se izvaja izobraževanje (npr. odločili smo se za
aplikacijo Teams in Zoom). Običajno smo tako zasnovali izvedbo posameznega modula, ki ga je vodil
en predavatelj, ki je pri podajanju znanja uporablja diaprojekcije ali druge vizualne elemente
(posnetki).

Slika 4: Izvedba spletne delavnice Obvladovanje starostnih tegob – izdelovanje cvetja iz krep papirja,
Vir: arhiv RA Sotla

Slika 5: Izvedba spletne delavnice Kulinarična preobrazba, Vir: arhiv RA Sotla

Slika 6: Izvedba spletne delavnice Uporabi ponovno stara znanja in prenos na mlade: ˇUpcyclingˇ
oblačil, Vir: arhiv RA Sotla
Glede na to, da so metode neformalnega izobraževanja v primerjavi z metodami v formalnem
izobraževanju bolj raznolike, usmerjene v skupinsko učenje, participatorno zastavljene in večinsko
temeljijo na izkustvenem učenju. Učni proces je zastavljen fleksibilno in omogoča sprotno prilagajanje
učnim potrebam udeležencev. Ključna prednost neformalnega izobraževanja je pridobivanje novih
znanj in veščin ter krepitev kompetenc posameznika.

4 Zaključek
Izvajanje izobraževanja na daljavo je zahteven proces in njegovo nenadno uvajanje je postavilo nosilce
izvedbe modula pred številne izzive. Na eni strani so to izzivi delovanja podpornih informacijskih
sistemov, integracija ustreznih spletnih orodij in pripomočkov za delo na daljavo, na drugi strani so
izzivi ustrezne pedagoške implementacije izobraževanja na daljavo, kar je za doseganje končnih ciljev
še bolj pomembno kot sami tehnični vidiki.
Med osnovno sugestijo evalvacije naj izpostavimo da sta osebni in družbeni pomen izobraževanja na
daljavo zelo pomembna, ampak še vedno prioritetno izberemo izvajanje v živo, v kolikor je to mogoče.
Udeležence smo povprašali, kaj bi izbrali: digitalno druženje, kjer ni potrebe, da zapuščajo svoj dom ali
izvedbo v živo, kjer morajo priti na določeno lokacijo. Digitalna izvedba je bila vedno izbrana kot
možnost 2.

Povprašali smo jih, zakaj odpor?
 slabo poznavanje svojih psiho-socialnih potreb,
 strah red uporabo novih tehnologij (neznanje),
 strah pred spreminjanjem,
 občutek, da na internetu nismo varni,
 nerazumevanje digitalnega jezika,
 izguba nadzora, ker je preveč informacij,
 digitalni javni prostor ne nadomesti fizičnega.
Glede na trenutne trende, je nujno potreben razmislek o tem, kako starejšim približati digitalne
spretnosti in vsebine. Kdo je za to odgovoren? Menimo, da moramo k temu celovito pristopiti vsi
strokovnjaki in izobraževalci starejših, ki smo posredno odgovorni, da zmanjšamo digitalno vrzel.
COVID-19 zdravstvena kriza je resnična situacija ter hkrati velika priložnost za inovativnost,
spremembe, za to, da starejši znova odkrijejo digitalni svet in gojijo odnose tudi na drugačen, nov način,
in da jih vključimo v digitalno izobraževanje in učenje na daljavo, da jih spodbudimo k srečevanju v
digitalnem javnem prostoru.
Pri analiziranju izvedbe modula upoštevati je treba zmožnost koncentracije, spodbujati interakcije,
vizualno zaznavanje občasno zamenjati s slušnim, sprožanje emocij je težje, prilagajati metode,
sodelovalno učenje Vse teme niso primerne. Primerne so tiste, ki slonijo na vizualnem zaznavanju.
Strukturiranost, boljša izraba časa, učna skupnost. Izobraževanje iz oči v oči je vseeno potrebno.

