
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T R IA D E  2 .0  

NEWSL ETT ER 2  

UŽI VAJTE  V BRANJU!  

TRAINING FOR INCLUSION OF AGEING 

PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH 

EXCHANGE 2.0  



 

 

 

 

 

1. UVODNIK NOELIE MARTÍ BELTRÁN, GENERALNE DIREKTORICE VALENCIJSKEGA INŠTITUTA 

ZA SOCIALNO-ZDRAVSTVENO VARSTVO (IVASS) STRAN 2 

 

2. PREDSTAVITEV DELOVNEGA ZVEZKA UNIVERZE ZA UPORABNE ZNANOSTI FLANDERS, 

HOGENT, ILSE GOETHALS STRAN 4 

 

3. ZAČETEK INTERAKTIVNE PLATFORME ZA USPOSABLJANJE, »MY NEW AGEING ME« BY THE 

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, ANTONIO MARTINES MILLANA STRAN 7 

 

4. VPLIV IN PRENOSLJIVOST PROJEKTA: SINERGIJE Z DRUGIMI PROJEKTI STRAN 9 

 

5. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER, RIC NOVO MESTO SLOVENIJA, NOV PARTNER 

PROJEKTA STRAN 17 

 

6. NOVICE EU IN PARTNERJEV STRAN 18 

 

  

K a z a l o  



 

 

1. Uvodnik Noelie Martí Beltrán, generalne 

direktorice Valencijskega inštituta za socialno-

zdravstveno varstvo (IVASS) 
 

NOVA ERA: KREPITEV ZDRAVJA IN VKLJUČITEV V DRUŽBO 

 

Španska vlada, ki pozorno spremlja, kaj se 

dogaja v Španiji in njenih sosednjih državah, 

je razglasila alarmno stanje 14. marca 2020 

v želji, da upočasni širjenje korona virusa. V 

času karantene je španska vlada sprejela 

veliko ukrepov, kot so omejitev druženja in 

zmanjšanje uporabe nenujnih storitev. Kot 

posledica tega in priporočil Svetovne 

zdravstvene organizacije (WHO), se je 

avtonomna skupnost Valencije odločila 

zapreti vse ustanove za dnevno oskrbo, tudi 

tiste, ki so del Valencijskega inštituta za 

socialno-zdravstveno varstvo (IVASS). 

Skupno je bilo zaprtih 10 poklicnih centrov, 

2 ustanovi za dnevno oskrbo ostarelih in 

odraslih z motnjami v duševnem razvoju ter 

štiri ustanove, ki ponujajo dnevno oskrbo, 

oskrbovanci pa so bili poslani domov k 

njihovim družinam. Ta odločitev je bila s 

strani IVASS pričakovana, saj so zbirali 

sredstva za preprečitev novega korona 

virusa že od zadnjega tedna v februarju.  

Sprejetih je bilo veliko pomembnih ukrepov. 

Prvi je bil namenjen zagotovitvi zdravja in 

varnosti oskrbovancev, ki stanujejo v naših 

zgradbah ter zaščiti najbolj izpostavljenim 

zaposlenim. Glede na razmere, so bili 

ustvarjeni in uvedeni novi postopki v naših 

ustanovah: centri so bili razkuženi, 

pridobitev ustrezne profesionalne opreme 

je bila zagotovljena za prihodnjih nekaj 

mesecev,… 

Ob sprejetju potrebnih ukrepov je bila 

druga najpomembnejša stvar razviti 

izobraževalno in vključitveno metodo, ne 

samo da zavarujemo najbolj ranljive skupine 

ljudi, temveč jih tudi izobražujemo in 

skrbimo, da se tudi doma počutijo kot del 

družbe. Projekt »#Istayathome« je bil 

ustvarjen v začetku aprila 2020. 

Ta spletni projekt izraža širok nabor spletnih 

izobraževalnih aktivnosti na osnovi 5 

kategorij:  

a) Zase skrbim doma;  

b) Sem aktiven;  

c) Se organiziram doma; 

d) Doma se zabavam; in  

e) Ostanem doma. 

Več kot 80 aktivnosti, ki so zaokrožile med 

profesionalci in družinami, je bilo naloženih 

na spletno stran IVASS. Veliko teh aktivnosti 

je bilo ustvarjenih s strani ljudi z motnjami 

in njihovih družinskih članov.   

 

 

 



 

 

Nekaj primerov teh aktivnosti:  

- pisanje pesmi/risanje/branje,… 

- snemanje videov kuharskih receptov; 

- razprave na spletu;  

- videi karaok in zdravih telesnih 

aktivnosti;  

- fotoknjige;  

- Kateri dan je danes?;  

- glasba, branje;  

- uganke…  

 

Vse aktivnosti projekta lahko najdete 

na:https://www.ivass.gva.es/yomequed

oencasa.html. 

 

Zadnja prioriteta je bila razširiti 

prepoznavnost projekta znotraj 

skupnosti, da bi imel večji vpliv. Za 

dosego tega je bilo poslanih 50 

elektronskih pošt s podatki o projektu 

vsem zaposlenim na inštitutu, na 

spletno stran IVASS-a je bilo objavljenih 

70 člankov, 200 novic je zaokrožilo na 

Twitterju, ustvarjenih je bilo več skupin 

na Whatsapp-u, prav tako se je na 

Facebook-u redno objavljalo novosti. 

Spletna stran IVASS, oziroma odseki, 

kjer so novice o projektu, je bila zaradi 

tega obiskana s strani 6114 ljudi.  . 

 

Raziskava o projektu »Istayathome« je 

prikazala veliko zadovoljstvo 

oskrbovancev, družinskih članov in 

zaposlenih. Projekt se obravnava kot 

učinkovito sredstvo, ne samo zato ker 

omogoča zdravje in zabavo starajočih se 

odraslih z motnjami v duševnem 

razvoju, temveč jim tudi pomaga ostati 

povezanim z IVASS virtualno skupnostjo 

ter je način za izboljšanje vključitve v 

družbo. 

 

IVASS zdaj ocenjuje možnost vključitve 

teh aktivnosti v TRIADE 2.0 MNAM 

platformo in oblikuje idejo za prijavo na 

program ERASMUS+ v letu 2021.   

Noelia Martí Beltrán 

GENERALNA DIREKTORICA, IVASS 

Noelia Martí je diplomirala iz 

socialnega dela na Univerzi v Valenciji 

s specializacijo iz medkulturne in 

znane mediacije. Noelijino poklicno 

ozadje se je še posebej osredotočalo 

na razvoj in izvajanje na lokalni ravni 

programov zdravstvenega in 

socialnega dela ter na socialno 

primarno oskrbo. 

https://www.ivass.gva.es/yomequedoencasa.html
https://www.ivass.gva.es/yomequedoencasa.html


 

 

2. PREDSTAVITEV DELOVNEGA ZVEZKA 

Univerze za uporabne znanosti Flanders, 

Hogent, Ilse Goethals 
 

Delovni zvezek TRIADE 2.0 je bil razvit za 

usposabljanje vseh vrst strokovnjakov 

(učitelje, negovalce, podporne delavce, 

koordinatorje), ki bodo pripomogli 

kvaliteti življenja starajočih se odraslih z 

motnjami v duševnem razvoju (AAWID). 

Kontekst, v katerem se zagotavlja ta 

podpora, je lahko raznolik: v svojem 

domu, z neformalnimi mrežami, v 

domovih za nego, v invalidskih 

organizacijah, v domovih za ostarele, v 

enotah za duševno zdravje. 

 

Nekatere vsebine delovnega zvezka so 

morda bolj znane glede na perspektivo in 

predhodno znanje strokovnjaka. Zato je 

delovna knjiga sestavljena po sklopih. 

Izhodišče delovnega zvezka je široko 

vprašanje kako strokovnjaki dosežejo 

optimalno oskrbo in podporo za AAWID.  V 

tem delovnem zvezku bomo razkrili tudi 

možne meje in prage na teh podpornih 

poteh ter odkrili kreativne načine iskanja 

rešitev in tkanja vezi med ljudmi. 

Delovni zvezek TRIADE 2.0 je razdeljen na 

štiri sklope: 

 

• SKLOP 1: Proces staranja AAWID   

• SKLOP 2: Vpliv staranja na kvaliteto 

življenja  

• SKLOP 3: Metodologija dela z 

AAWID  

• SKLOP 4: “My New Ageing Me” 

spletna platforma MNAM  

 

Vsak sklop predstavlja novo znanje s 

kratko teoretično razlago v kombinaciji z 

vajami in vajami samorefleksije. Za vse, ki 

bi želeli poglobiti svoje teoretično znanje, 

smo dodali razlage in nekaj prosto 

dostopnih znanstvenih člankov ali seznam 

referenc.  

 

Usposabljanje bo izvedeno z aktivnimi 

delovnimi metodami in nenehnim 

vključevanjem udeležencev.  Cilj je 

omogočiti nova znanja in veščine skozi 

izkustveno učenje. 

 

SKLOP 1 vključuje 3 različne module. 

Prvi modul se osredotoča na teorije 

staranja, zaznavanje staranja, starost, 

krhkost in odpornost. Staranje ima veliko 

razsežnosti, ki so bile razložene z več 

teoretičnimi zaznavami. Kako se nekdo 

stara je zelo kompleksen pojav, povezan z 

biopsihosocialnimi dejavniki. Ta vpogled 

lahko vodi strokovnjake, da pomagajo 

AAWID pri krmarjenju po spremembah, ki 

jih doživljajo in pri iskanju načinov za 

uspešno staranje. Drugi modul obravnava 

sedanjo perspektivo in opredelitev 

intelektualne invalidnosti.

 

 

 

 



 

 

Cilj tega sklopa je naučiti strokovnjake, da 

da se invalidnost nanaša na osebne 

omejitve, ki predstavljajo veliko 

pomanjkljivost posameznika pri 

vključevanju v družbo. Poudariti je 

potrebno tudi, da mora biti invalidnost 

vedno obravnavana v okviru 

posameznikovih okoljskih in osebnih 

dejavnikov ter da posameznik potrebuje 

njemu prilagojeno pomoč. Tretji in zadnji 

modul se osredotoča bolj specifično na 

proces staranja ljudi z motnjami v 

duševnem razvoju in na njihove potrebe. 

 

SKLOP 2 predstavlja konceptualni okvir, 

ki podpira AAWID. Ponuja omejen opis 

koncepta kakovosti življenja (QOL) in 

njegovih teoretičnih podlag. Izpostavljamo 

razliko med okviri kakovosti življenja, ki se 

osredotočajo na ozko ali široko 

konceptualizacijo (npr. kakovost življenja v 

povezavi z zdravjem in celostno kakovost 

življenja). Poudarjamo tudi razliko med 

kakovostjo življenja in kvaliteto oskrbe in 

kako lahko uporabimo QOL kot merilo 

rezultata in sredstvo za izvajanje strategij 

za izboljšanje kakovosti. Končni namen 

tega sklopa je prikazati, skozi uporabo 

mednarodne literature, kako proces 

staranja vpliva na kakovost življenja 

AAWID. 

 

SKLOP 3 prikazuje kako lahko podporni 

delavci/učitelji uporabijo QOL okvir, da bi 

olajšali uspešno staranje pri AAWID. Dober 

QOL se začne s spraševanjem osebe, kako 

želi živeti življenje preden se določi kaj 

mora biti storjeno za dosego teh 

življenjskih ciljev/želja. Vsi ti vidiki so lahko 

umeščeni v tako imenovano „načrtovanje 

individualne podpore“ (ISP) ali 

„načrtovanje, usmerjeno na osebe“ (PCP). 

V tem sklopu ponujamo konkretna orodja 

za ustvarjanje ISP za AAWID. 

SKLOP 4 predstavlja in uči strokovnjake 

kako učinkovito uporabiti MNAM (My New 

Ageing Me) platformo. Četrti sklop je 

sestavljen iz dveh modelov. Prvi (4.2 in 

4.3) predstavlja teoretični pristop k 

uporabi IKT za izboljšanje QOL in 

spodbujanje vključitve AAWID na podlagi 

najnovejših raziskav, drugi (4.4) pa 

predstavlja navodila za uporabo platforme 

MNAM z vidika vzgojitelja oziroma učitelja.  

 

Upamo, da bomo s tem delovnim zvezkom 

spodbudili in izzvali strokovnjake, da 

kritično razmislijo o lastni praksi in si 

morda medsebojno izmenjajo nove 

poglede. Prispevati želimo tudi k majhnim 

in velikim sanjam starajočih se odraslih z 

motnjami v duševnem razvoju.  



 

 

 

  
I a man old bird 

Careworn from flying 

I'm caught in a downwind 

Far from home 

 

I used to fly 

I was fire 

Mine was the sky and the sun 

Now I am lost and I'm tired 

But maybe I'm too far gone 

And my wings too beaten and 

torn 

'Cause I spin and I stall 

But I hope I fall 

I am falling home 

To you 

 

I should be home now 

Done with this wild sky 

My only hope now 

Is falling home 

 

[Pain of salvation, Falling home] 



 

 

3. ZAČETEK INTERAKTIVNE PLATFORME ZA 

USPOSABLJANJE, »MY NEW AGEING ME« BY 

THE UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, 

ANOTNIO MARTINEZ MILANA 
 

TRIADE 2.0 platforma MNAM 

 

Hiter razvoj in uveljavljanje tehnologij je omogočilo izvajanje učnih programov z močnim 

vplivom informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Izobraževalni program razvit v 

projektu TRIADE 2.0, je podprt s spletno platformo, ki omogoča interaktivno navigacijo skozi 

vse teoretične in praktične vsebine tečaja. Cilj tega spletnega orodja, imenovanega platforma 

My New Ageing Me (MNAM), je podpreti zaposlene in vzgojitelje kako učinkovito uporabiti  

materiale razvrščene po dejavnikih, sklopih in vajah.  

 

MNAM spletna platforma bo vzgojiteljem pomagala izboljšati vključitev v družbo in/ali 

kvaliteto življenja starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju (AAWID). Platforma 

ponuja 50 vaj za učenje v različnih formatih, ki so osnova učnega procesa. 50 vaj je razvrščenih 

znotraj 15 didaktičnih sklopov, ki ustrezajo določenim elementom kognitivnega in vedenjskega 

razvoja AAWID. Poleg tega pa je teh 15 didaktičnih sklopov zbranih okoli 3 dejavnikov. 

  



 

 

Iz pedagoškega vidika vsebuje vsaka vaja navodila in učne rezultate (znanje in spretnosti). Ob 

tem obstaja uvodni sklop, ki nudi teoretični pogled na vsako od predlaganih vaj. Platforma bo 

vključevala napredna orodja za razvrščanje vaj glede na določene oznake in zagotavljala odziv 

uporabnikov glede uporabnosti vsebine in predlaganih dejavnosti. 

 

Pedagoški elementi – teoretični del, navodila in učni rezultati – stremijo k temu, da prikažejo 

vzgojiteljem, kako bi se naj vaje izvedlo. Poudariti pa moramo, da je bila platforma ustvarjena 

tako, da lahko vzgojitelji in strokovnjaki uporabijo ali prilagodijo vsako teoretično vsebino vaj 

in platforme, glede na specifične potrebe in kontekste AAWID.  

 

Platforma je trenutno v procesu nastajanja. Jeseni se bo začela integracija vaj, sklopov in 

dejavnikov. Za več novosti nas spremljajte! 

  



 

 

4. VPLIV IN PRENOSLJIVOST PROJEKTA: 

SINERGIJE Z DRUGIMI PROJEKTI 
 

a. Cognition &Inclusion / Spoznavanje in vključevanje 

b. ABOVE, Abilities on the move / Sposobnosti v gibanju 

c. ENTRE4ALL, Inovativni program ozaveščanja, s katerim odrasle invalide opremi s ključnimi 

sposobnostmi 

d. PROTOCOLS, European Training on innovative Restorative Protocols for clinical and 

technological changeable, 

e. SEFAC, Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge / Okvir 

socialne angažiranosti za reševanje izziva kroničnih bolezni, 

f. VALUECARE, Vrednostna metodologija za celostno oskrbo, ki jo podpira IKT 

g. EFFICHRONIC, krepitev vzdržnosti zdravstvenih sistemov z zagotavljanjem podatkov o 

stroškovni učinkovitosti dokazano utemeljenih posegov za kronično zdravljenje v razslojeni 

populaciji na podlagi kliničnih socialno-ekonomskih dejavnikov, 

h. E-CARE PALLIATIVE, E-care Open and Distance Education for Palliative Care at Home / 

Izobraževanje o e-oskrbi na daljavo za paliativno oskrbo doma  

 

COGNITION AND INCLUSION / SPOZNAVANJE IN VKLJUČEVANJE 

Johan Warnez, vodja Groep Ubuntu x 8K 

 

Sočasno ali zaporedno delo z enakimi partnerji v različnih projektih veliko dodano vrednost, 

saj to prispeva k uspešnosti.  

Projekt TRIADE 2.0. – nadaljevanje prvotnega TRIADE projekta (2015-2017) – je podprto s 

prepričanji o kvaliteti življenja, vključenosti v družbo in socialnimi pravicami ter učnim 

potencialom invalidov.  

  



 

 

Predvsem prepričanja in implicitne teorije, ki jih imajo učitelji, strokovnjaki in organizacije, 

glede intelektualne nezmožnosti in o družbenih pravicah ter vplivu intelektualne invalidnosti 

na uveljavljanje socialnih pravic je velik izziv, saj se bistvo projekta Cognition & Inclusion 

nanaša na to.  

 

http://www.ensa-network.eu/cognitionandinclusion/ensa-sch.html  

 

Omenjeni izziv je povezan z ugotovitvijo, da prepričanja strokovnjakov in državljanov v celoti 

ne podpirajo sprejema vseh državljanov kot del družbe, izvrševanja socialnih pravic ali 

celotnega razvoja in prepoznavanja potenciala, talentov in prispevka vseh državljanov (tj. tudi 

invalidov). 

 

Vsi omenjeni projekti se borijo proti diskriminaciji. Koncepti kot so 

ageizem in ableizem sta ponazoritvi široko prisotne (in nekritično 

sprejete) diskriminacije. Ableizem se nanaša na diskriminacijo in 

družbene predsodke proti invalidom ali proti ljudem za katere 

menijo, da so invalidni. Ableizem definira ljudi glede na njihove 

nezmožnosti, ki pa so manjvredne od zmožnosti. Na podlagi tega 

so ljudem dodeljene ali zanikane zaznane sposobnosti, spretnosti 

in karakteristike. Obstajajo stereotipi, običajno netočni, povezani 

bodisi z invalidnostjo na sploh ali pa s specifičnimi nezmožnostmi 

(na primer: domneva, da se vsi ljudje z motnjami želijo ozdraviti, da imajo invalidi na vozičkih 

intelektualno motnjo ali pa da imajo slepi ljudje posebno obliko vpogleda). Ti stereotipi po 

drugi strani služijo kot utemeljitev za sposobnostne prakse in krepijo diskriminacijski odnos in 

vedenje do ljudi z motnjami. Označevanje vpliva na ljudi, ko omejuje njihove možnosti 

ukrepanja ali jim spremeni identiteto. Projekt spoznavanja in vključevanja razvija orodja za 

jasno izražanje implicitnih teorij, ki jih imajo strokovnjaki o potencialnih pravicah, QOL; 

opažamo, da strokovnjaki s pristopi proti ableizmu podpirajo ljudi z motnjami količinsko in 

kvalitativno drugače, kot na primer ne zagotavljajo usposabljanja o veščinah, ki bi jim lahko 

pomagale pri uspešnem sodelovanju v družbi. 

 

S tem imajo resen vpliv na raven delovanja in zlasti na kakovost življenja. 

  

http://www.ensa-network.eu/cognitionandinclusion/ensa-sch.html


 

 

Enak fenomen se pojavi tudi pri kontekstu staranja. Ageizem so stereotipi, predsodki in 

diskriminacija proti ljudem, na osnovi njihove starosti. Za starejše ljudi je ageizem 

vsakodneven izziv: jih ne zaposlujejo, so spregledani pri socialnih storitvah in stereotipizirani v 

medijih. Ageizem marginalizira in izključuje starejše ljudi v njihovih skupnostih. To ima 

negativne posledice na zdravje in splošno počutje starajočih se ljudi. Le predstavljajte si vpliv 

teh predsodkov, ko se starate z motnjami v duševnem razvoju. 

 

ABOVE ABILITIES - ABILITIES ON THE MOVE / SPOSOBNOSTI V GIBANJU 

 

Projekt financiran s strani Erasmusa je namenjen izmenjavi praks in primerov glede 

zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem zdravju. Osredotoča se na izboljšanje poklicnih 

veščin in dvig kvalitete življenje, kar je končni cilj, ki je skupen z vsemi zgoraj omenjenimi 

projekti, med drugim tudi s projektom TRIADE 2.0. 

Vodja projekta je Oddelčni svet Val de Marne, med partnerji pa so organi iz Hrvaške, Francije, 

Grčije in Italije, skupaj z mrežo Ensa. 

  



 

 

ENTRE4ALL 

Inovativni program ozaveščanja, ki odrasle invalide opremi s ključnimi sposobnostmi 

 

Glavni cilji projekta so: 

• Zagotoviti vključenost v družbo, dostop in udeležbo v digitaliziran trg dela mladih invalidov.  

• Izdelati gradivo za usposabljanje in pripomoček, ki bo vseboval vse pomembne vire za 

pridobitev podjetniških in digitalnih veščin, tako da bodo lahko vstopili na digitalni trg in 

ustvarili svoje podjetje. 

Ozadje ideje projekta: Razvoj izobraževalnega programa, ki predstavlja digitalne in družbene 

podjetniške kompetence za odrasle invalide, bo vseboval kar je potrebno za premagovanje 

ovir, s katerimi se osebe soočajo trgu dela. Invalidi se na trgu dela soočajo z nižjo stopnjo 

zaposlenosti, zaslužkom in diskriminacijo delodajalcev. Po podatkih Evropske komisije, je 

zaradi zdravstvenih težav ali invalidnosti prikrajšano okoli 16% delovno sposobnega 

prebivalstva v Evropski uniji. Projekt je zasnovan na dejstvu, da zaradi želje po samostojnosti 

število samozaposlenih invalidov narašča, saj želijo izboljšati ravnovesje med poklicnim in 

zasebnim življenjem. 

Glavni rezultat tega projekta bo razvoj platforme za e-učenje za učitelje in odrasle z 

invalidnostjo, kjer se bodo nahajale tudi odprte značke (Open Badges) kot orodja za 

ocenjevanje. 

  



 

 

Do sedaj je partnerstvo ustvarilo okvir kompetenc in trenutno razvijamo spletni material za: 

 

• Podjetniške kompetence, 

• Digitalne kompetence, 

• Finančne kompetence, 

• Socialne spretnosti. 

 

Pripravljamo tudi izbirne module (s pomočjo videov in razvoja risank), da bomo zgled in bomo 

spodbujali podjetništvo v osmih podjetniških področjih: socialni, umetniški in kulturni, 

zdravstvene storitve, okolje, izobrazba, turizem in trgovina.  

 

Rezultati projekta so lahko dodatna vrednost projektu TRIADE, saj so pomembni za dobro 

počutje in kvaliteto življenja.  

 

https://entre4all.eu/en/ 

 

PROTOCOLS 

Erasmus+ projekt “PROTOCOLS” na čelu inovativnih rehabilitacijskih praks. 

 

Projekt "European Training on innovative Restorative Protocols for clinical and technological 

changeable" je zasnovan na ideji Dr. Humberta Cerrela Baze, vodje oddelka za okrevanje in 

funkcionalno rehabilitacijo visokospecializirane bolnišnice za rehabilitacijo (ORAS SpA). Projekt 

temelji na raziskavah s področja inovativnih rehabilitacijskih poti na domu za že odpuščene 

bolnike. Namen projekta je vpeljati novosti v poklicno izobraževanje na področju obnovitvene 

nevrologije s pomočjo nosljive tehnologije za zdravstvene strokovnjake in poklicne trenerje. 

Novonastale kompetence in sposobnosti na področju rehabilitacije bodo pomembne zaradi 

nujnosti povzročene s strani Covid-19 pandemije. ORAS bo vodil konzorcij sledečih ustanov: 

"Bolnišnica paraplegikov" (Toledo, Španija), "Sword Health SA" (Porto, Portugalska), 

Tehnološki park Ljubljana (Slovenija), strokovni inštituti "AEVA" (Aveiro, Portugalska) in 

“Fundacija Lepido Rocco” (Italija). 

  

https://entre4all.eu/en/


 

 

SEFAC 

 

Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge 

(Okvir socialne angažiranosti za reševanje izziva kroničnih bolezni) 

 

 
 

SEFAC je ustanovljen, da spodbudi ljudi k kontroli svojega lastnega zdravja. To je osnovni način 

pristopa k zdravju – pridobiti prostovoljce in  nosilce interesov, ki sodelujejo v skupnostih za 

spodbujanje dobrih navad in zdravega življenja. 
 

Program SEFAC, financiran s strani tretjega zdravstvenega programa Evropske komisije, stremi 

k spodbujanju zdravja in zmanjševanju bremena kroničnega zdravja.  

 

https://sefacproject.eu/ 
 

EFFICHRONIC 

 

 
 

Glavni cilj projekta je določitev učinkovitosti stroškov izvajanja „Programa samoupravljanja 

kroničnih bolezni“ (CDSMP) in prikazati njegove prednosti oziroma koristne učinke za družbo.  

  

https://sefacproject.eu/


 

 

To usposabljanje je namenjeno bolnikom z eno ali več kroničnimi boleznimi in njihovim 

negovalcem. Glavna sestavina tega programa je udeležencem zagotoviti nove strategije, ki jim 

bodo omogočile samoobvladovanje zdravja in bolezni, z namenom prilagajanja bolezni 

njihovim življenjem, se z njimi sprijazniti in jih prilagoditi njihovemu družbenemu okolju. S tem 

bodo sčasoma izboljšali svoje zdravje in način življenja. V projektu EFFICHRONIC je bil program 

samoupravljanja kroničnih bolezni izveden v petih regijah po Evropi (Asturija, Rotterdam, 

Genova, London in Montpellier). 

 

http://effichronic.eu/ 

 

VALUE CARE 

 

 
 

Projekt ValueCare, projekt financiran s strani EU, želi zagotoviti prilagojene zdravstvene in 

socialne storitve oskrbe, boljše rezultate za starejše ljudi ter izboljšati negovalno izkušnjo. Cilj 

projekta je tudi izboljšati zadovoljstvo osebja in večjo učinkovitost pri rabi virov ter 

usklajevanju oskrbe. To bo storjeno skladno z zaupanjem uporabnikov in ustvarjalcev, ki se 

navezuje na dostop, zaščito in deljenje podatkov, kar se lahko ponovi in tudi uporabi v večjem 

merilu v drugih državah EU. 

 

https://projectvaluecare.eu/ - https://cordis.europa.eu/project/id/875215 
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E-CARE PALLIATIVE / PALIATIVNA E-OSKRBA 

 

Izobraževanje o e-oskrbi na daljavo za paliativno oskrbo doma, ki je projekt Erasmus+ 

programa, spodbuja in vlaga v razvoj veščin paliativne oskrbe med družinskimi člani bolnikov 

in negovalci.  

 

Cilji projekta so: 

 

• odraslim zagotoviti kakovostno učenje o paliativni oskrbi za vsako fazo bolezni 

• spodbujati paliativno oskrbo na domu s povečanjem usposobljenosti neformalnih in 

formalnih paliativnih negovalcev 

• ponujati udobno in kakovostnejše življenje bolnikov z neozdravljivimi boleznimi. 

 

Partnerji iz Italije, Poljske, Turčije, Bolgarije in Romunije bodo ustvarili 6 pripomočkov: 

 

1. Učni načrt tečaja 

2. Moduli tečaja 

3. Digitalna platforma 

4. Serija izobraževalnih video posnetkov 

5. Vodnik za trenerje 

6. Priročnik za pripravnike 

 

Usposabljanje bo dosegljivo na digitalni platformi s prostim dostopom. V letu 2021 bo lahko 

vsak, ki je zainteresiran in želi izboljšati svoje veščine oskrbovanja ljudi z neozdravljivimi 

boleznimi, uporabljal gradiva za usposabljanje in interaktivne videe. 

 

https://www.ecarepalliative.eu/ - Instagram: @palliativeecare 
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5. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER, RIC 

NOVO MESTO SLOVENIJA, NOV PARTNER 

PROJEKTA 
 

RIC Novo Mesto (Razvojno 

izobraževalni center Novo mesto) je 

eden vodilnih organizacij namenjenih 

izobraževanju odraslih v Sloveniji z 

več kot 50-letnimi izkušnjami pri delu 

z odraslimi.  

 

Razvijamo in izvajamo inovativne 

programe formalnega in 

neformalnega izobraževanja za 

različne ciljne skupine: širšo javnost, 

ljudi s posebnimi potrebami, 

brezposelne, starejše, romsko 

populacijo, priseljence, zaposlene v 

iskanju novega usposabljanja in 

izobraževanja, itd. 

 

Kot javni organ tesno sodelujemo s 

široko mrežo lokalnih, regionalnih in 

nacionalnih partnerjev, kot so 

občine, ministrstva, regionalne 

razvojne agencije, gospodarska 

zbornica, industrija in obrt, druge 

organizacije za izobraževanje 

odraslih, osnovne in srednje šole, 

visoko šolstvo inštituti in fakultete, 

nevladne organizacije, podjetja itd. 

Na podlagi našega projektnega dela, 

sodelujemo z velikim številom 

mednarodnih partnerjev. 

 

Zraven tega organiziramo tudi 

neformalna poklicna izobraževanja,  

računalniške in jezikovne tečaje ter 

splošne tečaje za odrasle o različnih 

temah. Smo tudi predstavništvo za 

evropsko poslovno kompetenco * 

Licenca/EBCL. 

Smo del usposabljanja za 

vključevanje starajočih se invalidov s 

projektom Exchange - Triade 2.0, kjer 

tesno sodelujemo z vsemi partnerji, 

da dosežemo rezultate projekta. 

Naša glavna vloga je razviti 

pedagoške vire in načrt 

usposabljanja, ki je osnova za 

uporabo projektnih rezultatov tudi 

po koncu projekta. 

  



 

 

6. NOVICE EU IN PARTNERJEV 
 

NOVICE EU 

 

MFF – Večletni finančni okvir  

 

10. novembra 2020, so se parlamentarni proračunski pogajalci dogovorili s predsestvom Sveta 

o načrtu sporazuma o naslednjem večletnem finančnem okviru (MFF 2021 – 2027) in novih 

lastnih sredstvih. 

 

V kompromisu je parlament poleg paketa, o katerem so se julija na vrhu dogovorili voditelji 

držav ali vlad, pridobil 16 milijard evrov. 15 milijard evrov bo okrepilo programe za zaščito 

državljanov pred pandemijo Covid-19, zagotovilo priložnosti za naslednjo generacijo in 

ohranilo evropske vrednote, medtem ko je ena milijarda evrov namenjena povečanju 

prožnosti za reševanje bodočih potreb in kriz. 

 

Politični paket, dogovorjen s parlamentom, vsebuje: 

 

• ciljno okrepitev programov EU, vključno z Obzorjem Evropa, EU4Health in Erasmus +, za 15 

milijard evrov z dodatnimi sredstvi (12,5 milijard evrov) in prerazporeditvami (2,5 milijarde 

evrov) v naslednjem finančnem obdobju, ob upoštevanju zgornjih mej odhodkov sklepih 

Evropskega sveta z dne 17. in 21. julija 

• več fleksibilnosti, da se EU lahko odzove na nepredvidene potrebe 

• večjo vključenost proračunskega organa v nadzor nad prihodki v okviru EU naslednje 

generacije 

• večja vključenost proračunskega organa v nadzor nad prihodki pod naslednjo generacijo EU 

• večje ambicije glede biodiverzitete in okrepljeno spremljanje biodiverzitete, s podnebjem 

in spolom povezana poraba 

• okvirni načrt za uvedbo novih lastnih sredstev. 

 

  



 

 

 
 

Sassoli o proračunskem dogovoru EU: Dobra novica za državljane EU  

 

Bruselj, 11. 11. 2020 - 14:50  

 

Izjava predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija  o sporazumu o MF, lastnih 

sredstvih in sredstvih za sanacijo: 

“To je dobra novica za evropske državljane. Ta sveženj ukrepov bo evropskim državam skupaj 

pomagal pri okrevanju po neposredni krizi, hkrati pa bo vlagal v dolgoročno prihodnost 

Evrope.” 

“Evropskemu parlamentu je uspelo zagotoviti dodatnih 15 milijard evrov za ključne programe 

EU, ki izboljšujejo življenje po Evropi. Sem spada 7,4 milijarde evrov za zdravstvo, 2,2 milijarde 

za Erasmus projekte in 1,5 milijarde evra za učinkovitejše upravljanje migracij. Prav tako smo 

zagotovili dodatno milijardo evrov za instrument prilagodljivosti, da zagotovimo  prilagodljiv 

proračun za spreminjajoči se svet. ” 
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“ Parlament se je močno zavzel za zagotovitev pravnomočnega načrta za uvedbo novih lastnih 

sredstev. To bo zagotovilo, da se bo proračun EU v prihodnje financiral na učinkovitejši in bolj 

trajnosten način - z uvedbo dajatve na ne reciklirano plastiko, spletnim davkom, ki bo 

zagotovil pravičen delež digitalnih velikanov ter davkom na finančne transakcije.” 

“Morda je najpomembneje, da bodo sredstva iz proračuna EU prvič pogojena s tem, da bodo 

države članice spoštovale pravno državo. Smo Unija, ki temelji na vrednotah svobode, 

demokracije in enakosti, če vlade ne bodo spoštovale teh načel, potem ne bi smele imeti 

dostopa do sredstev EU.”  

 

NOVICE PARTNERJEV 

 

Sestanek ENSA za starejše in invalide 14. decembra 2020 

 

 
 

ENSA vas z veseljem vabi, da se udeležite sestanka interaktivne tematske delovne skupine za 

ostarele in invalide, ki bo 14. decembra 2020 od 10. do 12.30.  

 

Pandemija je pretresla svet in je prizadela vsa področja našega življenja; to srečanje naj bi 

odprlo priložnosti v stiski. 

 

Na mednarodni ravni bi radi zagotovili informacije in razmislili o možnih doprinosih v  

Agendo 2030 za trajnostni razvoj, v središču katere je 17 ciljev trajnostnega razvoja. Ti 

predstavljajo nujni poziv k ukrepom in zagotavljajo usmeritve za izgradnjo strategij, 

partnerstev in praks izmenjave.  

 

Oddelek za cilje trajnostnega razvoja (DSDG) na Oddelku Združenih narodov za ekonomske in 

socialne zadeve (UNDESA) zagotavlja vsebinsko podporo in krepitev zmogljivosti za in krepitev 

zmogljivosti za cilje trajnostnega razvoja in z njimi povezana vprašanja. 

  



 

 

V trenutnem kontekstu je ključen naslednji večletni finančni okvir in sveženj ukrepov: 

Predsedstvo Sveta je ravno doseglo politični dogovor z Evropskim parlamentom o obsežnem 

finančnem paketu v višini 1 824,3 milijarde EUR, o katerem so se julija dogovorili voditelji EU 

in ki združuje naslednji večletni finančni okvir - 1 074,3 milijarde EUR - in instrument za 

začasno izterjavo v višini 750 milijard EUR, Generacija EU. Udeležencem bo na voljo pregled 

novih možnosti financiranja. 

 

Moteča in spreminjajoča se kriza je prvotno človeška tragedija, poleg prizadevanj za reševanje 

zdravstvene razsežnosti pa mora EU dati prednost socialni razsežnosti, zlasti z izvajanjem 

evropskega stebra socialnih pravic, zato se tudi odločamo za nadaljnje ukrepe in obravnavo 

razmislekov o tej možnosti. 

 

Srečanje bo potekalo v sodelovanju s Konferenco Sveta Evrope OING-a, Odborom za 

demokracijo, socialno kohezijo in globalne izzive s posebnim poudarkom na etičnem 

upravljanju in spoštovanju človekovih pravic v času pandemije Covid-19. 

 

Nenazadnje vam na forumu Agora ponujamo možnost interakcije med tekočimi in prihodnjimi 

tematskimi predlogi projektov. 

 

Registracija je brezplačna, vendar obvezna 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUy9YUKBwD42ekAMrV8AyZIVKecP_ 

4STCO5pvcLSoch04gnA/viewform?usp=sf_link). 

 

 
 

  



 

 

2020 ENSA Generalna skupščina  

 

Generalna skupščina ENSA naj bi potekala v maju 2020, a je bila zaradi svetovne pandemije 

prestavljena na 7.-11. junij 2021. Še vedno bo potekala v Helsinkih na temo integriranih 

storitev in oskrbe. 

 

 
 

Lep pozdrav s strani partnerjev projekta TRIADE 2.0! 

 

 
 

Več informacij: https://www.ivass.gva.es/Triade2  

Uredniki: Veneto Region's Brussels Office, Director Marco Paolo Mantile.  

Ensa skupina: Elena Curtopassi and Valentina Faraone  

Zahvaljujemo se: Lucia Bortolotto, Anna Citron, Elisa Goldmann 

 
Implementacija tega projekta je bila financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 

predstavlja poglede avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja pogledov Evropske unije.  

 

 
 

 


