
SIMBIOZA GENESIS, 
socialno podjetje 

   …in zakaj je staranje naslednja  

velika preizkušnja 
 



OD IDEJE DO  
SOCIALNEGA PODJETJA 

ZGODBA SIMBIOZA 

Zgodba, ki je z 
medgeneracijskim 
sodelovanjem 
povezala Slovenijo. 



ZA ZAČETEK… 



Povezujemo. 

 

 

 

 

 

 

 

Modrost in mladost. V lepšo prihodnost.  
 

Prek učenja uporabe modernih tehnologij in gibanja povezali 
>50.000 ljudi po celi Sloveniji.  

 

Vzpostavitev trajnostnih medgeneracijskih zgodb.  
 
 



SIMBIOZA – 5 dnevne računalniške 
delavnice po celotni Sloveniji 

Računalnik, moj prijatelj 
Internet 
E-pošta 
Družbena omrežja 
Mobilni telefoni 

 

IZMENJAVA IDEJ IN POGLEDOV.  
SPREJEMANJE RAZLIK. 

UČENJE POTRPEŽLJIVOSTI IN 
MEDSEBOJNEGA RAZUMEVANJA. 



2013 in naprej… 
RAZVOJ PROJEKTA 

e-SIMBIOZ@ 



SIMBIOZA ŠOLA 



SIMBIOZA ŠOLA- pilotno leto 2014 

 od marca do začetka junija 2014 

 vključitev 10% slovenskih osnovnih in 

srednjih šol v mrežo Simbioza šola 

(skupaj 60 od 628 šol) 

 povezovanje lokalnih okolij 

 medgeneracijsko sodelovanje 

 prostovoljstvo in aktivno državljanstvo 

 vseživljenjsko učenje 

 dviganje deleža računalniško pismenih 

med starejšimi prebivalci Slovenije 



Pilotno leto 2014 – mreža Simbioza šol 





Šolsko leto 2015/2016 

 Prijavljenih 126 šol, prijave 
še prihajajo. 

 Več kot 20% vseh slovenskih 
šol. 

 Delavnice se že odvijajo po 
vsej Sloveniji in se bodo 
tekom celega šolskega leta 
do 16. 5. 2016. 

 

 

Utrinek iz Osnovne šole Franceta Prešerna 
Maribor. 

 

 



www.e-simbioza.com 

E-SIMBIOZ@ 





SIMBIOZA MEDGENERACIJSKI CENTER 



Gledališka predstava- otroci z Vrtca Jelka 



Gibanje s sproščanjem 

Fitnes 
možganov 

Zdravstveni 
kotiček 



Družabne igre 



Bralni kotiček 

Računalniške 
delavnice 

ABC angleški jezik 



Glasbena šola 

Medgeneracijsko kvačkanje in štrikanje 

Počitnice za otroke 



SIMBIOZA GIBA- vseslovenska akcija 



SIMBIOZA GIBA- vseslovenska akcija 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE. PROSTOVOLJSTVO. GIBANJE. 
PRVIČ OKTOBRA 2014. PO CELI SLOVENIJI. VEČ KOT  

28.000 UDELEŽENCEV V DVEH LETIH.  



KJE SMO BILI? SIMBIOZA TUJINA 



OSKRBA STAREJŠIH – 
PRIHODNOST MLAJŠIH? 

Zakaj je staranje naslednja  

velika preizkušnja… 
 



Kako se bo staral svet? (% starejših od 65 let) 

Moody‘s 

 Država                                                            2015          2020          2025      2030             Država                                                                  2015          2020          2025         2030  

   Zelo staro             Staro               Se stara                   Se ne stara 



Demografski izzivi Slovenije 

• delež 65 let in starejših bo do leta 2060 v celotni 
strukturi prebivalstva skoraj 30%.  

• starostna struktura se bo do leta 2080 postopoma 
stabilizirala 



Staranje postaja vedno bolj 
zahtevnejše… 

za državo, družbo, posameznike, delodajalce 
 
 

NEFORMALNA skrb za starejše je precej pogosta 
skrbniki pogosto skrbijo za starostnika in za otroka 
skrb opravljajo brez plačila, včasih jim vzame časa podobno kot služba 
zato so nadpovprečno obremenjeni državljani 
 



Spoznajmo tipičnega skrbnika 
starostnika! (različni viri) 

vsak tretji do peti posameznik, nekoliko pogosteje ženska starosti 
50 let povprečno od 14 do 21 ur tedensko skrbi za starejše (do leta 

2002)  
 

število skrbnikov starejših od 45 let strmo raste: 2007 /12 = +20% 
 

več kot tretjina jih skrbi za več kot enega starostnika, polovica se 
jim posveča že več kot 4 leta 
 

ženske starostnike skrbijo 5,8 let, moški 3,4 let svojega življenja 
 

blizu tretjina jih sočasno skrbi za starostnike in svoje otroke 
mlajše od 18 let 
 

več kot tri-četrtine skrbnikov starih med 19 in 70 let je zaposlenih 
in predstavljajo tretjino delovne sile 
 



Katere so glavne aktivnosti skrbnikov 
starostnikov? 

gospodinjenje 
priprava obrokov in hranjenje 
vzdrževanje doma in okolice 
hranjenje 
prevozi 
osebna in zdravstvena nega 
upravljanje z denarjem 
skrb in nadzor 
socialne aktivnosti in podpora 
posredovanje za storitve nege 
 



Vsak posameznik prispeva na tri načine… 
 

Čas 

neposredno za skrb 

organiziranje oskrbe 

čas na poti 

čas za nadzor 

Vpliv na 
zaposlitev 

odpoved delovnega razmerja 

(nenapovedana) odsotnost 

nižja produktivnost 

negativno za napredovanje 

Denar 

gospodinjski izdatki 

izdatki za storitve oskrbe 

nakup medicinskih izdelkov 

stroški prevoza 

neredko nižja plača 

Keating, 
Duncan 

>8 dni 
letne odsotnosti z dela 
zaradi oskrbe starejših 

>¾ troši <500€ 
letno,  

dobrih 10% <2.000€ 

bi lahko vsaj del tega časa 
potrošil zase, za družino? 

nižja plača, manj ugodnosti, 
nižja pokojnina 

včasih nesposobnost plačil 
nižje osebne investicije 



Da ne bo pomote: skrb za starejše je 
civilizacijska pridobitev in je (tudi) 

pozitivna izkušnja 

krepi kakovost odnosa med skrbnikom in starostnikom 
prijateljevanje, ljubezen, vzajemnost in občutek zaželenosti 

 
skrbniku daje samopriznanje, občutek koristnosti in izpolnjevanja 
svoje dolžnosti do staršev, partnerjev, prijateljev 
 
vse to krepi fizično in mentalno zdravje skrbnika 
 
 



BO MANJ AKTIVNE POPULACIJE 
LAHKO PODPIRALO VSE VEČ 
STAROSTNIKOV? 



Kje se lahko vključi Simbioza? 

Čas 

neposredno za skrb 

organiziranje oskrbe 

čas na poti 

čas za nadzor 

Vpliv na 
zaposlitev 

odpoved delovnega razmerja 

(nenapovedana) odsotnost 

nižja produktivnost 

negativno za napredovanje 

Denar 

gospodinjski izdatki 

izdatki za storitve oskrbe 

nakup medicinskih izdelkov 

stroški prevoza 

neredko nižja plača 

Keating,  

  

 
 
 
 

POSREDNO 



…zato Simbioza vzpostavlja tri stebre 

Moj dom 

življenju prijazen in varen 
dom s poudarjeno skrbjo za 
starostnikove vsakodnevne 

potrebe 

Na zdravje! 

aktivno vključevanje v družbo 
zmanjšuje zdravstvene tegobe 

starostnikov in jih, ko 
nastanejo, vzporedno s 

potrebno aktivno zdravstveno 
nego, čim bolj organizira v 

domačem okolju starostnika  

Druženje 

družbena vključenost in 
medgeneracijsko povezovanje 
s prenašanjem modrosti krepi 

kulturno dediščino in 
starostnika ohranja mentalno 
in fizično krepkega za uživanje 

v življenju 



Kako se vključi Simbioza? 

Druženje: nadaljuje odlično delo družbenega aktivnega vključevanja 
starostnikov v medgeneracijsko povezovanje 
 
Na zdravje! del skrbi za starejše opravi po naročilu skrbnikov in tako 

skrbnikom vrne del njihovega življenja 
skrbnikom čas, ki ga namenijo starostnikom, naredi prijetnejši, kakovostnejši, 
z več užitka za oba 
oskrbo zagotovi na strokovno zadostni ravni 
oskrbo zagotovi stroškovno učinkovitejše, kot so trenutni stroški skrbnika 
 

Moj dom: starostnikom pomaga pri zadovoljevanju pogostih in 
vsakodnevnih potreb 

varnost v vseh pogledih: hrana, energija, komunikacija, zavarovanja, … 
 



Starostnika vključimo v proces 

Ponudnik storitev Fokus Starostnik je v središču 

Odpravljanje posledic Cilj 
Preprečevanje  

bolezni, slabe oskrbe, nefunkcionalnega doma, 
pomanjkanja, osamljenosti, nepotrebnosti 

Institucija 
bolnica, dom za ostarele… Pristop 

Del procesa = del rešitve 
starostnik v domačem okolju, aktivno vključen v 

življenje, medgeneracijsko aktiven 

včeraj jutri 

Na zdravje! 

Moj dom 
Družbena 

vključenost 



Zares digitalno tudi s 65letno mularijo! 

• Simbioza z digitalno transformacijo pomaga zadovoljevati 
starostnikove potrebe 

 
• vzpostavitev platforme (IOT aplikacija v povezavi z napravami) 

pomagati starejšim, da ostanejo in živijo v svojih domovih čim dlje in toliko časa 
kot želijo 
pomoč starejšim pri samooskrbi in krepitvi ter ohranjanju sposobnosti, da lahko 
samostojno bivajo v domačem okolju s pomočjo IKT tehnologij 
najboljši sistem za oskrbo in zagotovitev vrhunske kakovosti celovite oskrbe na 
domu, ki je varna in zanesljiva  
 

• platforma za vse stri stebre! 
Na zdravje! 

Moj dom 
Družbena 

vključenost 



Izhajamo iz dveh osnov 
kaj starostnik potrebuje koliko je to vredno 

+ ostale vsakodnevne 
potrebe starostnika 

+ ostale osnove (struktura 
pokojnin, vpliv na GDP, … 

katalog produktov ponudbe 
Simbioza 

ekonomski potencial ► 
cenovna politika ►  

cenik produktov 



Skupaj zmoremo vse! 
 
 
KONTAKT: 
Ana Pleško 
ana.plesko@simbioza.eu 
040 600 133 
 
www.simbioza.eu 
www.simbiozasola.eu  
www.e-simbioza.com  

mailto:ana.plesko@simbioza.eu
http://www.simbioza.eu/
http://www.simbiozasola.eu/
http://www.e-simbioza.com/
http://www.e-simbioza.com/
http://www.e-simbioza.com/

