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I. UVODNI NAGOVORI 

Tone Hrovat, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije 

Najprej mi dovolite, da vas vse prav lepo pozdravim na današnjem posvetu, ki ga je državni svet Republike 
Slovenije pripravil skupaj s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije. 

Ob tej priložnosti še posebej pozdravljam predsednika skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije gospoda 
Milana Krajnca, vse domače in oba tuja predavatelja, državne svetnike, bivšo svetnico, poslance ter ostale udeležence 
in goste današnjega posveta. 

Milan Krajnc, predsednik skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 

V imenu skupnosti socialnih zavodov Slovenije se pridružujem pozdravom, ki jih je izrekel predsednik državnega 
sveta. Poseben pozdrav pa izrekam gospodu Michielu J. E. Koku, predsedniku Evropskega združenja direktorjev 
domov za starejše in gospodu Petru Maderju, predsedniku Avstrijskega združenja direktorjev domov za starejše. 

Ker bo v nekaterih referatih govor o evropskem združenju direktorjev domov za starejše, dovolite, da vam predstavim 
to združenje. Evropsko združenje direktorjev domov za starejše, skrajšano E.D.E., združuje direktorje domov iz 19 
držav. Slovenija je od leta 1997 enakopravna članica tega združenja in je oktobra lani sodelovala na 6. kongresu 
E.D.E. na Dunaju. Kongres je obravnaval različna področja razvoja domov, zlasti v smeri prilagajanja prihajajočim 
generacijam starejših ljudi. Kongres jih je poimenoval "novi starejši" oziroma z drugo besedo - "seniorji". 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta Republike Slovenije 

Če dovolite, najprej nekaj besed o državnem svetu. Državni svet je zastopstvo nosilcev gospodarskih, lokalnih, 
poklicnih in socialnih interesov; še posebej slednjim namenjamo ta posvet. Kot zastopnik različnih interesov je 
državni svet v neposredni povezavi z institucijami civilne družbe. Z nacionalnimi in mednarodnimi posveti si tako 
prizadevamo pridobiti različna mnenja, izkušnje in znanja ter jih vgraditi v predloge za spremembo obstoječe 
zakonodaje. 

Tako bo tudi z današnjim posvetom, katerega cilj je posredovati javnosti stališča in zamisli o izboljšanju pogojev in 
programov za bivanje v domovih za starejše. Na osnovi sprejetih zaključkov pa bi lahko predlagali spremembe 
obstoječih zakonskih aktov. Po ustavi namreč državni svet lahko predlaga zakon, daje odložilni veto na sprejete 
zakone, predlaga referendum ali sproži ustavni spor; lahko daje tudi mnenja v postopku sprejemanja zakonov. 

Tako smo pripravljeni pomagati tudi na tem področju, ki pomeni za Slovenijo v prihodnosti zelo pomemben del 
življenja. Mislim, da bo skrb za starejše v naslednjih desetletjih izredno pomembna zaradi vse višjega deleža 
starejšega prebivalstva. V državnem svetu vlada velik interes, da bi pri tem sodelovali in pomagali. Zato vas 
pozivam, da ob svojih razpravah tudi razmišljate v to smer; da nam sugerirate ali podate argumentirane predloge za 
pripravo in oblikovanje ali spremembo kakšnega zakona, ne nazadnje morda za referendum, ko bomo poskušali 
oblikovati življenje starejših v prihodnje. 



II. REFERATI 

Boris KOPRIVNIKAR 

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM ORGANIZIRANE SKRBI ZA 

STAREJŠE SKUPNOSTI SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE 

PREDSTAVITEV PROGRAMA 

Uvodne opredelitve 

Izdelava in izvajanje Strateškega razvojnega programa Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (Skupnosti) je bil 
projektno usmerjen proces, ki so ga vodili strokovnjaki Inštituta za projektni management pri Ekonomsko poslovni 
fakulteti v Mariboru. Pobuda za pripravo razvojnega programa se je oblikovala v Skupnosti, zaradi pomanjkanja 
operativnih razvojnih ciljev in zaradi zavedanja znotraj Skupnosti, da se bo problematika skrbi za starejše stopnjevala 
in bomo morali pripraviti ustrezne rešitve. 

Na osnovi vizije in poslanstva Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so bile izdelane globalne strategije za 
posamezna področja in dejavnosti domov za starejše v Sloveniji. Iz teh strategij pa izhajajo posamezni projekti, ki 
sestavljajo strateški projektni plan. Strategije in projekti Strateškega razvojnega programa so razdeljeni na nivoje: 

- dejavnosti skrbi za starejše, 
- aktivnosti na nivoju Skupnosti kot krovne organizacije ter 
- aktivnosti, ki se bodo izvajale v posameznih domovih. 

Slovenija ima v socialno zdravstvenem varstvu starejših oseb v Sloveniji zelo dolgo in bogato tradicijo, saj je bila 
že leta 1041 ustanovljena prva socialna ustanova. Že v začetku tega stoletja so bile namensko zgrajene prve 
stavbe za varstvo starejših oseb. Pospešen razvoj pa se je pričel s ustanovitvijo sklada za gradnjo stanovanj in 
domov za upokojence pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije leta 1972. V samostojni 
državi je leta 1997 Vlada RS sprejela program razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v 
Sloveniji do leta 2005. S tem programom se ponovno bolj organizirano pristopa k razvoju tega področja, predvsem 
pa se upoštevajo spremembe demografske strukture, socialne spremembe v naši družbi in drugi premiki v družbeni 
strukturi. 

Pomemben razlog za nove razvojne načrte so spremembe v okolju, s katerimi se sooča Slovenija kot demografsko 
gledano stara družba. Svetovna demografska gibanja kažejo, da bodo spremembe v rodnosti in daljšanje pričakovane 
življenjske dobe dramatično vplivale na staranje populacije. Število starejših nad 60 let bo v svetovni populaciji iz 
sedanjih 10 % naraslo na 31 % do leta 2150. Od vseh svetovnih regij ima ravno Evropa najstarejšo strukturo 
populacije, Slovenija pa je tudi v evropskem merilu ena od družb z najstarejšo demografsko strukturo. Predvidevanja, 
ki izhajajo iz uradnih statistik, pa se iz leta v leto še bolj zaostrujejo, saj napredek znanosti, predvsem medicine in 
spremembe v načinu življenja v praksi hitreje podaljšujejo življenjsko dobo, kot to predvidevajo statistične metode. 

Družbe prihodnosti bodo družbe z drugačno starostno in socialno strukturo prebivalcev kot smo jo bili vajeni do 
sedaj. To bo zahtevalo spremembo dosedanjega načina in oblik varstva starejših. V ospredje prihajajo novi problemi, 
kot so: 
- povečanje števila starejših, ki potrebujejo ustrezno zdravstveno nego in oskrbo, 
- osamljenost in odrinjenost vse večjega števila starejših na družbeno obrobje, 
- večja družbena razslojenost in s tem potreba po diferencirani ponudbi storitev, 
- sprememba vrednot in pogledov na staranje in starost ter s tem potrebe po novih oblikah skrbi za varstvo 

starejših itd. 
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Skrb za starejše pojmujemo kot celovito in vsestransko dejavnost za starejše z namenom ohranjanja in dviga 
kakovosti življenja in zagotavljanja njihove integracije v družbo. To daleč presega dosedanje pojmovanje 
institucionalnega varstva starejših. 

Za obvladovanje prihajajočih problemov potrebujemo spremembe na področjih: 
- zakonodaje, 
- načina financiranja, 
- povezanosti z zdravstvom, 
- oblik organiziranja, 
- vključevanja in reguliranja vseh ostalih oblik ponudbe glede skrbi za starejše, ki se pojavljajo na trgu, 
- vključevanja organizacij civilne družbe v skrb za starejše itd. 

Obstoječa zakonodaja na področju organiziranja institucionalnega varstva starejših predstavlja oviro nadaljnjemu 
razvoju tega področja. Prevelika zakonska togost hromi prizadevanja domov pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti 
ter projektov strateškega razvoja. Država nastopa v vlogi ustanovitelja in upravljavca večine domov za starejše, to 
pa se v zahtevnem sistemu domskega varstva ni izkazalo kot učinkovito predvsem pri iskanju novih oblik varstva 
in razvoju obstoječih. 

Poudarjamo, da določen državni nadzor na tako občutljivem in za državljane pomembnem področju mora obstajati. 
Toda brez večje avtonomije upravljanja in decentralizacije ne moremo pričakovati večjega napredka na tem področju 
predvsem pri uvajanju novih dejavnosti. Poleg tega se trg vse bolj diferencira. Na eni strani se med starejšimi vse 
bolj pojavljajo zahteve po posamezniku prilagojeni ponudbi, na drugi strani pa se pojavljajo privatni ponudniki 
storitev na področju skrbi za starejše. Domovi, ki bi s svojimi resursi in dosedanjimi izkušnjami lahko bili kakovostni 
nosilec in integrator celovite ponudbe za starejše, pa se vse bolj potiskajo v ozadje in s tem v razvojno zaostajanje. 
Za nadaljnji razvoj domov in ohranjanje kakovosti njihovih storitev ter konkurenčnosti je nujno potrebno definirati 
tudi obseg javne službe in bolj fleksibilno organizacijo. 

Strategije 

Pri oblikovanju strategij smo za posamezna področja oziroma problematiko opredelili izhodišča in usmeritve, ki so 
kasneje služila tudi kot podlaga za oblikovanje konkretnih projektov, s katerimi bodo realizirane strateške usmeritve. 
Že pri snovanju strategij še bolj pa ob pripravah na zagon prvih projektov pa se je jasno izkazalo, da je prioritetno 
potrebo zagotoviti bolj učinkovito organizacijo Skupnosti kot homogenega poslovnega sistema, saj v obstoječi 
obliki organiziranosti domovi in Skupnost ne morejo zagotoviti pogojev za kvalitetno izvajanje načrtovanih razvojnih 
projektov. 

V nadaljevanju navajam nekaj poudarkov iz strategij za posamezna področja na nivoju dejavnosti skrbi za starejše 
v Sloveniji in na nivoju Skupnosti. 

Vsakemu oskrbovancu bomo v največji meri zagotovili celovito kakovostno oskrbo, ki bo v skladu z njegovimi 
individualnimi specifičnimi potrebami in funkcionalnimi sposobnostmi ter zmožnostmi okolja, v katerem prebiva. 
Pri celoviti oskrbi bomo postavili na prvo mesto uresničevanje oskrbovančevih temeljnih svoboščin in pravic, kot 
so pravica do zasebnosti, osebnega življenjskega sloga, pravica do informiranja, soodločanja. 

Izoblikovali bomo model sodelovanja med svojci in domovi, ki si skupaj prizadevajo doseči isti cilj, ustvariti pogoje 
za oskrbovančevo polnovredno življenje v skladu s specifičnimi potrebami in zmožnostmi. Prizadevali si bomo 
ustvariti pogoje za optimalen stik svojcev z oskrbovancem. 

Skrb za starejše mora dobiti vsenacionalna obeležja. Zato si bomo prizadevali, da v naslednjih letih skrb za 
starejše postane področje, ki ni potisnjeno na družbeno obrobje. 

Osnovna strategija v povezavi s civilno družbo temelji na vključevanju le-te v celovito skrb za starejše pri 
zagotavljanju tistih potreb starejših, ki niso vezane na organizirano strokovno pomoč starejšim in so jo dolžne 
nuditi posamezne stroke. 
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Pripravili bomo predloge strokovnih podlag za dopolnitev zakonodaje na področju zdravstvenega varstva starejših. 
Za pripravo podlag je izhodišče, da bo zdravstveno varstvo starejših vključeno v vse programe razvoja zdravstvenega 
varstva, tudi v preventivne programe in spremljajoče dokumente. 

Vse oblike pomoči starejšim na domu in v institucijah je potrebno organizirati tako, da bodo med seboj povezane, 
koordinirane in nadzorovane. 

Ob vključevanju Slovenije v EU bomo izdelali primerjalno analizo stanja ter pripravili razvojne projekte, za katere 
bomo zaprosili za finančno pomoč iz EU. 

i 
Kot izrazito prednostno področje spremembe zakonodaje na področju delovanja zavodov bomo predlagali uveljavitve 
večje samostojnosti pri delovanju socialnih zavodov z možnostjo uvajanja novih dejavnosti. Raziskali bomo tudi 
možnost statusnega preoblikovanja v organizacijsko bolj fleksibilno in učinkovito obliko, ki bo predvsem bolj odprta 
za uvajanje novih dejavnosti in načinov dela. 

Strokovne službe Skupnosti se bodo morale okrepiti in prevzeti veliko večji obseg nalog s področja organizacije, 
koordinacije ter kadrovanja in informatike, ki jih sedaj izvajajo domovi sami. Skupnost mora postati tudi glavni in 
enakovredni sogovornik z državo in drugimi subjekti pri urejanju pogojev delovanja domov. 

Skupnost se ne vidi kot izvajalec znanstveno raziskovalnega dela, temveč mora prevzeti vlogo usmerjevalca 
raziskav ter iskati učinkovite poti prenosa novih znanj v prakso. Skrbeti mora tudi za racionalen in učinkovit sistem 
funkcionalnega izobraževanja za potrebe vseh profilov zaposlenih v domovih. 

V okviru Skupnosti moramo zagotoviti avtomatizirano zbiranje podatkov o vseh bistvenih poslovnih sestavinah 
vseh članic skupnosti, kar bo omogočilo, da Skupnost na trgu blaga in storitev nastopa kot velik in homogen 
ponudnik ter kupec dobrin. 

Skupnost mora pridobiti polnopravno članstvo v mednarodnih asociacijah ponudnikov storitev za starejše ter voditi 
politiko aktivnega mednarodnega povezovanja in vključevanja v mednarodne projekte.Tako bo lahko prilagajala in 
aplicirala tuje izkušnje pri uvajanju novih storitev za starejše. 

Opredelili bomo elemente stanja in dela v domovih, ki so pomembni za javno podobo tako v pozitivnem kot 
negativnem smislu ter na tej podlagi zgradili in izvajali premišljeno strategijo oblikovanja javnega mnenja, ki je 
izredno pomembno pri zagotavljanju pogojev za izvajanje naših storitev. 

Zaključek 

Pri načrtovanju razvoja organizirane skrbi za starejše moramo upoštevati bogato socialno tradicijo naše družbe, 
doseženo raven strokovnega in organizacijskega razvoja ter socialne navade, ki so zakoreninjene v naši družbi. 
Upoštevati moramo tudi pomembne demografske in socialne spremembe, ki se izredno hitro dogajajo tudi v naši 
družbi. Učinki teh sprememb že vplivajo na spremenjene zahteve po storitvah za starejše, še bolj drastične 
spremembe pa lahko pričakujemo v naslednjih letih in desetletjih. 

Strateški razvojni program postavlja domove v središče organizirane skrbi za starejše in jim poleg strokovnega 
izvajanja storitev domskega varstva nalaga še vrsto pomembnih nalog s področja povezovanja vseh tozadevnih 
subjektov in razvoja novih dejavnosti. Hkrati ugotavljamo, da trenutni pogoji izvajanja dejavnosti domov niso naklonjeni 
njihovemu razvoju, saj je področje preveč togo regulirano in se vse bolj sooča s pomanjkanjem sredstev za razvoj 
pa tudi ohranjanje že dosežene ravni. 

Zato bo morala biti naša prednostna naloga poiskati bolj fleksibilno in učinkovito organiziranost Skupnosti in 
domov, ki bo zagotavljala pogoje za bolj svobodno izvajanje dejavnosti in hkrati tudi ustrezen nadzor države na 
področjih storitev, ki jih v okviru javne službe le-ta zagotavlja svojim državljanom. Pri iskanju predlogov za novo 
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obliko organiziranosti pa kot omejitve upoštevamo zagotavljanje javne službe, ki jo svojim državljanom jamči 
zakonodaja, racionalnost nove organiziranosti, ki bo poleg cenejšega izvajanja dejavnosti sposobna skrbeti tudi za 
razvoj, ter možnosti razvoja novih dejavnosti, s katerimi bo mogoče zmanjšati pritisk na naše sedanje kapacitete. 
Ne želimo pa, da se organizacijske spremembe kakorkoli povezujejo s spremembo lastnine, ki je nesporno državna. 

Milan KRAJNC 

STRATEGIJE RAZVOJA DOMOV ZA STAREJŠE 

Strategije domov za starejše izhajajo iz Strateškega razvojnega programa organizirane skrbi za starejše Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije, ki gaje sprejela Skupščina skupnosti oktobra leta 1999. 

Skupnost socialnih zavodov Slovenije 

Skupnost je bila ustanovljena 1967. leta. Na osnovi 52. člena zakona o zavodih združuje slovenske javne 
socialnovarstvene zavode, vse domove za starejše in posebne socialnovarstvene zavode za odrasle, ki jih je 
ustanovila država. 

V skupnosti je združenih 55 zavodov, ki zagotavljajo 13.559 mest in sicer: 

• 11.930 mest v 49 domovih za starejše (institucionalno varstvo starejših) in 
• 1.629 mest v 6 posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle (posebne oblike institucionalnega varstva za 

odrasle duševno in telesno prizadete osebe). 

Skupnost je pravna oseba, ki jo upravlja skupščina, sestavljena iz delegatov članov - zavodov. 
Njen izvršilni organ je upravni odbor, za posamezna področja pa je ustanovljenih 5 komisij. 

Cilji povezovanja in dejavnost skupnosti 

• sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja socialnega in zdravstvenega varstva ter 
drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov 

• sodelovanje pri pripravi nacionalnih razvojnih programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva 
• sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov pri pripravi podlag za izvajanje njihovih dejavnosti pri 

pripravi izhodišč za izvajanje programov ter za pripravo standardov, normativov in cen storitev 
• sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov v odnosu do Vlade, pristojnih ministrstev in Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije 
• sodelovanje in predstavljanje skupnih interesov članov v stalnih strokovnih telesih ministrstev, Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, strokovnih združenj, zbornic in sindikatov 
• uresničevanje skupnih interesov članov v zvezi z organizacijo poslovanja in pogoji za izvajanje dejavnosti 

članov 
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• sodelovanje z drugimi skupnostmi, združenji ter sorodnimi mednarodnimi organizacijami 
• uresničevanje in opravljanje drugih skupnih interesov in posebej dogovorjenih dejavnosti 
• statistično spremljanje obsega dejavnosti in poslovnih rezultatov zavodov ter priprava analitično primerjalnih 

kazalcev za potrebe članov skupnosti in skupnost samo. 

Leta 1997 je bil vzpostavljen skupen informacijski sistem, s katerim Skupnost postopoma uvaja obveščanje, 
komuniciranje in izmenjavo podatkov ter s pomočjo interneta zagotavlja kontinuirano predstavljanje dejavnosti 
Skupnosti in njenih članov. 

Domovi za starejše 

Organizirani so kot javni zavodi, ki izvajajo institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo je po zakonu o socialnem 
varstvu javna služba. 

Na osnovi Institucionalne klasifikacije neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov so domovi opredeljeni 
kot posredni proračunski uporabniki. 

Kapacitete 

1. domovi za starejše 

2. domovi za starejše z enotami za posebne oblike varstva 

3.posebni zavodi 

Skupaj 

8.941 mest 

2.989 mest 

1.629 mest 

13.559 mest 

od tega za starejše 11.175 mest 
za posebne skupine odraslih, tudi starejših 2.384 mest 

Razlogi za bivanje v domovih 

1. zdravstveni razlogi 

2. starostni razlogi 

3. neurejene družinske razmere 

4. neurejene stanovanjske razmere 

5. drugi razlogi 

6. zdravstveni in starostni razlogi skupaj 

7. drugi razlogi skupaj 

76,95 % 

7,35 % 

5,63 % 

4,91 % 

6,16% 

83,30 % 

16,70% 
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Viri prihodkov stanovalcev 

1. pokojnine: 83,60% 
starostna 29,72 % 
družinska 25,91 % 
invalidska 18,92 % 
kmečka 9,05 % 

2. priznavalnine 1,31% 

3. drugi viri 5,12% 

4. brez dohodkov 9,96 % 

Potrebe po zahtevnosti oskrbe 

1. osnovna oskrba 29,55 % 

2. zahtevnejša oskrba 27,19 % 

3. najzahtevnejša oskrba 43,26 % 

Zahtevnost zdravstvene nege 

1. manj zahtevna zdravstvena nega 18,02 % 

2. bolj zahtevna zdravstvena nega 26,43 % 

3. najbolj zahtevna zdravstvena nega 55,54 % 

Leta 1998 je bilo v domovih realiziranih preko 4,7 milijonov dni zdravstvene nege, kar je več kot je bilo realiziranih 
bolnišničnih oskrbnih dni v slovenskih bolnišnicah. 

Način plačevanja oskrbnih stroškov 

1. uporabniki-samoplačniki v celoti 58,15% 

2. doplačila iz proračuna 32,13% 

3. plačila iz proračuna v celoti 9,72 % 

V 
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Struktura zaposlenih 

1. zdravstvena nega in oskrba 62,70 % 

2. prehrana in strežba 15,30 % 

3. pranje, likanje, šivanje 6,04 % 

4. tehnično vzdrževanje 3,59 % 

5. računovodstvo in finance 3,52 % 

6. zunanja dejavnost 1,87 % 

7. kadrovsko administrativna dejavnost 1,67 % 

8. vodenje zavoda 1,14% 

9. socialno delo 1,32 % 

10. drugo 3,02% 

Razmerje med upravičenci in zaposlenimi je 1 :2,58 (1 delavec za 2,58 upravičencev), kar je bistveno manj kot v 
severno in zahodnoevropskih državah, kjer je razmerje 1:1. 

Struktura prihodkov domov po dejavnostih 

1. oskrbnine 54,52% 

2. zdravstvena dejavnost 37,26 % 

3. zunanja dejavnost 5,48 % 

4. dotacije . 0,27 % 

5. drugo 2,48 % 

Struktura prihodkov domov po plačnikih 

1. upravičenci in drugi zavezanci (občani) 46 % 

2. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 37 % 

3. občinski proračuni 14 % 

4. drugi 3 % 
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Strategije razvoja domov 

Strateški razvojni načrt organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opredeljuje poslanstvo 
in vizijo domov na naslednji način: 

Poslanstvo domov 

izvajanje celovite skrbi za starejše prebivalce širšega okolja z namenom, da se stanovalcem domov zagotovi 
bivanje in vsestransko oskrbo, prilagojeno individualnim potrebam, kar jim omogoča polnopravno življenje 

• domovi so nosilci razvoja skrbi za starejše v okolju, kjer delujejo, v skladu s potrebami prebivalcev, v razvoj pa 
vključujejo tudi druge subjekte, ki delujejo na področju skrbi za starejše 

• povezovanje z drugimi subjekti, zadolženimi za skrb za starejše z namenom zagotavljanja celovite oskrbe za 
starejše, povečanja kakovosti in racionalnega izvajanja dejavnosti 

• domovi so lokalni nosilci vključevanja različnih asociacij civilne družbe v skupno skrb za starejše 

• nenehno razvijajo in vpeljujejo nove oblike in načine skrbi za starejše 

• zagotavljajo pogoje za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih 

Vizija domov 

delovati po socialno-ekonomskih načelih ter prilagajati svojo ponudbo storitev možnostim in potrebam stanovalcev 
domov ter zmožnostim družbene podpore 

• razvijati skrb za starejše v domovih, na domu in drugih oblikah in v širšem okolju uveljavljati vlogo doma kot 
nosilca tega razvoja 

• stalno v domove uvajati nove dejavnosti, ki zagotavljajo visoko kakovost storitev za starejše in hkrati omogočajo 
poslovanje po ekonomičnih načelih 

• zagotavljati stalno integracijo zdravstvene nege na načine, ki omogočajo visoko raven kakovosti in celovitost 
izvajanja skrbi za starejše 

• razvijati zmogljivosti domov v skladu s potrebami in tržnimi priložnostmi ter tako zagotavljati dodatna investicijska 
sredstva. 

Strategije domov 

1. Oskrbovanec in okolje 

Odločitev za bivanje v domu je težka. Pri sprejemanju odločitve starejši človek potrebuje pomoč. Stiske mu 
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povzroča vzpostavljanje stikov s sostanovalci, prilagajanje na življenje v domu, ohranjanje stikov s svojci in 
okoljem, v katerem je živel do prihoda v dom. Pomembno je, da bo za starejšega človeka vstop v dom čim manj 
boleč. 

Strategije: 

• proces priprave starejših oseb na bivanje v domu 
■ izdelava enotnega načina vzpostavljanja prvega stika ob prihodu v dom. 

2. Lokalni družbeni pomen 

Delovanje domov je vpeto v okolje, povezavo pa je zrahljal prenos lastništva in ustanoviteljstva iz občine na 
državo (zakon o zavodih). Za razvoj novih oblik dejavnosti je tesna povezava z okoljem nujna, še posebej s 
stališča zagotavljanja vodilne funkcije pri skrbi za starejše osebe. 

Strategije: 

povezovanje z okoljem z namenom zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in socialnovarstvenih potreb 
■ vzpostavitev sodelovanja z izobraževalnimi organizacijami, ki šolajo kadre, primerne za zaposlitev v domovih 

za starejše 
■ povezovanje s sorodnimi ustanovami s področja zdravstva in socialnega varstva ter drugih organizacij 
■ upoštevanje lokalnih socialnih, kulturnih, ekonomskih in političnih značilnosti v smislu razvoja, ki bo usklajen s 

potrebami starejših ljudi 
■ izvajanje raziskovalne dejavnosti na lokalnem nivoju, ugotavljanje potreb ciljnih skupin ter izvajanje evalvacijskih 

študij 
■ sodelovanje z okoljem pri zagotavljanju kadra za potrebe domov za starejše, tudi v smislu reševanja problema 

nezaposelnosti. 

3. Nove dejavnosti in oblike skrbi za starejše 
v. 

Domovi v sedanji situaciji ne morejo zadostiti vsem potrebam starejših. Naraščajo potrebe po razširitvi sedanje 
dejavnosti. 

Strategije: 

• kontinuirano dopolnjevanje dejavnosti skrbi za starejše s podpiranjem celovite oskrbe starejših in racionalizacijo 
izvajanja dejavnosti 

■ načrtovanje in integriranje novih dejavnosti ter njihovo optimalno izvajanje, z zagotavljanjem ustreznih kadrovskih, 
prostorskih in materialnih pogojev. 

4. Sodelovanje z zdravstvom 

Domovi morajo zagotavljati zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo. Zdravljenje organizirajo lokalni izvajalci 
osnovne zdravstvene dejavnosti. Zaradi slabega zdravstvenega stanja starejših, ki se v glavnem zaradi tega tudi 
odločajo za bivanje v domovih, bodo potrebni posebni ukrepi za zagotavljanje njihovega zdravstvenega varstva. 

Strategije: 

• s pogajanji in dogovori doseči dosledno izvajanje pogodbe z zavodom za zdravstveno zavarovanje 
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• urejanje enakopravnih medsebojnih odnosov in izvajanja zdravstvenih storitev v skladu s finančnimi sredstvi, 
ki jih zagotavlja zavod za zdravstveno zavarovanje 

■ zahtevati z regulativo usklajeno kadrovsko zasedbo in opremljenost v ambulantah domov za starejše 

5. Integrirana skrb za starejše 

Poleg osnovne dejavnosti izvajajo domovi tudi zunanjo dejavnost, kot so prehrana za starejše osebe na domu, 
gospodinjska pomoč, servisne storitve. Že tradicionalna zamisel o domovih kot gerontoloških centrih je aktualna, 
vendar še vedno na ravni ideje. 

Domovi imajo najdaljšo tradicijo na področju varstva starejših, imajo usposobljene kadre, izkušnje, opremo in 
druge pogoje za prevzemanje vodilne vloge na področju integrirane skrbi za starejše. 

Nadaljnji razvoj dejavnosti domov bo potekal v konkurenci z drugimi izvajalci v smeri kakovostnejšega in 
racionalnejšega izvajanja dejavnosti skrbi za starejše. 

Strategije: 

■ sprejemanje razvojnih programov, ki bodo zagotavljali razvoj različnih oblik skrbi za starejše in zadovoljevanje 
vseh njihovih potreb 

■ razvoj organiziranosti, ki bo zagotavljala prilagajanje potrebam starejših oseb in prilagodljivost, ob učinkovitem 
tekmovanju s konkurenco 

■ sistematično usposabljanje managementa v domovih, ki bo osnovni izvajalec integrirane skrbi za starejše. 

6. Organizacijski razvoj domov 

Povezovanje domov v smislu povezovanja vseh podsistemov na različnih področjih dejavnosti je pomemben 
dejavnik nadaljnjega razvoja. Osnovna izhodišča za povezovanje domov se nanašajo na strateške usmeritve, 
celovitost, kakovost, racionalnost in fleksibilnost procesov izvajanja skrbi za starejše. 

Strategije: 

• oblikovanje organizacijskega modela doma, ki bo v največji meri podpiral in upošteval naslednja načela: 
• visoko kakovost izvajanja procesov skrbi za starejše 
• upoštevanje ekonomskih možnosti 
• vključenost stalnega strokovnega in osebnega razvoja zaposlenih 
• možnost prilagajanja okolju 

■ projektna uvedba modela organiziranosti 
• osnovna oblika izvajanja projektov rasti in razvoja bo projektni način dela. 

7. Poslovno informacijski sistem 

Enoten poslovno informacijski sistem je pomemben del celotnega sistema delovanja domov in nadrejene 
organizacijske oblike, prav tako pa tudi sistema države uprave ter drugih partnerjev, s katerimi sodelujejo domovi. 

Strategije: 

• izdelava analize vseh značilnih informacijskih tokov, ki potekajo v domovih za starejše 
■ pregled stanja informacijske podpore različnim poslovnim procesom 
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izdelava tipske rešitve informacijske podpore in integracije v informacijski sistem skupnosti domov 
zagotavljanje posodobitve in prilagoditve programske opreme ter ažurnega vzdrževanja za vse člane skupnosti 
permanentno izvajanje usposabljanja uporabnikov tipskih rešitev. 

8. Ekonomizacija poslovanja 

Osnovna dejavnost domov je izvajanje javne službe, ki je nepridobitna. Ne glede na navedeno pa je naloga vseh 
domov, da delujejo in poslujejo kakovostno ter racionalno. Stroške poslovanja morajo pokriti ob doseganju zastavljenih 
ciljev delovanja in razvoja. Ustvarjanje morebitnega presežka mora biti usmerjeno v nadaljnji razvoj dejavnosti 
domov. 

Povsem realna so pričakovanja, da se bo s pojavom konkurenčnosti (koncesije, zasebniki) na področju varstva 
starejših oseb vse bolj uveljavljal konkurenčno tržni način delovanja in poslovanja. 

Strategije: 

• uvedba racionalne organiziranosti ob upoštevanju načel celovitosti in kakovosti 
■ izgrajevanje sistema razvoja deja vnosti v smeri konkurenčnosti z drugimi ponudniki storitev za starejše osebe 
■ uvajanje tržnih načel dejavnosti ob transparentnosti in enakih pogojih ter zagotavljanju zaščite starejših oseb v 

domovih 
• izdelava priporočil za racionalizacijo dejavnosti skrbi za starejše; usmerjanje prihrankov v razvoj kakovosti 

dejavnosti 
■ zavzemanje za nagrajevanje uspešnega dela zaposlenih in managementa v smislu zagotavljanja kvalitetnejših 

storitev. 

9. Sodelovanje z mladino pri skrbi za starejše 

Starejši so za mlajšo generacijo prepotreben zgled za preživljanje tretjega življenjskega obdobja. Sodoben način 
življenja starejšo in mlajšo generacijo vse bolj razdvaja, kar gre na škodo obojih, zaradi navedenega je naloga 
srednje generacije, povezuje mladino in starejše ljudi z organiziranjem različnih oblik medgeneracijskega povezovanja. 

Strategije: 

• negovanje medgeneracijskih odnosov 
• razvoj individualnih vezi med mladimi in starimi, medgeneracijske skupine, ustvarjalne delavnice, medgeneracijski 

tabori. 

10. Donatorstvo 

Razvoj novih oblik dejavnosti, ki bodo prilagojene potrebam starejših ljudi, ne bo mogoč samo iz rednega, čedalje 
bolj omejenega financiranja iz izvirnih virov. Potrebna bodo dodatna vlaganja, prav tako pa bo treba sprejeti sodelovanje 
potencialnih financerjev, ki so pripravljeni vlagati sredstva v dejavnost varstva starejših oseb. 

Strategije: 

• sodelovanje pri opredeljevanju možnosti in pogojev za sprejemanje donatorskih in sponzorskih sredstev 
■ usposabljanje managementa za razvijanje donatorstva in sponzorstva 
• izdelava lastne strategije pridobivanja donatorjev in sponzorjev 
■ obveščanje potencialnih donatorjev in sponzorjev o ponudbi možnih storitev domov za starejše. 
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11. Razvoj managementa v domovih 

Razvoj dejavnosti varstva starejših zahteva usposobljen management, zmožen zagotavljati izvajanje vseh nalog, 
ki jih zahtevata sodobna organizacija dela in sodoben način delovanja oziroma poslovanja vsakega doma. Vodstvom 
domov je potrebno zagotoviti znanja in veščine iz naslednjih področij: 

• vodenje in upravljanje socialnih sistemov 
• poznavanje razvojnih usmeritev socialnega in zdravstvenega varstva 
• poznavanje in uporaba zakonov in drugih predpisov 
• razvojno in projektno delovanje. 

Strategije: 

• izvajanje poglobljenega izobraževanja managementa v domovih 
■ vsi direktorji bodo do leta 2005 pridobili certifikat EU o usposobljenosti za direktorja doma za starejše. 

Ernest KEMPERLE 

POMANJKLJIVOSTI SEDANJE ORGANIZIRANOSTI 

DOMOV ZA STAREJŠE 

Obdobja dosedanjega razvoja z vidika upravljanja 

V zadnjih 50 letih se je v Sloveniji institucionalno varstvo starejših razmeroma hitro razvijalo. Ta čas bi lahko 
razdelili v tri obdobja, če ga opazujemo z vidika upravljanja oziroma gospodarjenja s premoženjem. 

Prvo obdobje 

pomeni ustanavljanje domov za varstvo starejših. Najbolj značilno za to obdobje je, da so se domovi ustanavljali v 
opuščenih zgradbah, bodisi vojašnicah, največkrat pa v graščinah, in to predvsem za ljudi brez lastnih dohodkov. 
Ustanovitelj doma je bil običajno okrajni ljudski odbor. Ustanovitelj je tedaj izvajal vse upravljalske funkcije, od 
zagotovitve opreme do izplačila plač delavcem v domovih. Postopoma se je zelo toga upravljalska oblika nekoliko 
spremenila. Z združevanjem v večje občine so ustanoviteljske pravice prevzele občine in domovi so dobili več 
upravljalskih pravic. Domovi so v tem obdobju nosili pečat bivših hiralnic, tudi locirani so bili večinoma izven večjih 
urbanih središč. 

Drugo obdobje 

se je pričelo z uveljavitvijo zakona o združenem delu leta 1976 in je pomenilo prenos večine upravljalskih 
funkcij na domove. S predhodno ustanovitvijo sklada za gradnjo stanovanj in domov za upokojence v letu 1972 
pa je razvoj domov doživel pravo renesanso. 
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V tem času je bila zgrajena ali prenovljena večina sedanjih domov. 

Tretje obdobje 

se pričenja z zakonom o zavodih v letu 1991, ki pomeni prenos ustanoviteljskih pravic za vse tedanje domove z 
občin na državo. S tem zakonom so bile že omejene upravljalske pravice v domovih, popoln prenos upravljalskih 
pravic pa pomeni uvedba zakona o računovodstvu, ki je pričel veljati v letošnjem letu. 

Poleg tega lahko v kratkem pričakujemo spremenjen ali nov zakon o zavodih, ki bo upravljalske pravice prav 
gotovo v še večjem obsegu prenesel na ustanovitelja. 

Predvidene negativne posledice, ki jih lahko pričakujemo 

1. Sistemsko centralizirano upravljanje domov bo destimulativno vplivalo na velik strokovni potencial v 
domovih in najbolj poklicanim strokovnim delavcem odvzelo možnost vpliva na razvoj in posodabljanje materialnih 
pogojev dela. 

2. Domovi bodo brez možnosti z dobrim gospodarjenjem pridobivati dodatna sredstva za investicijsko 
vzdrževanje objektov. Doslej so domovi iz sredstev, ki so jih pridobili z racionalnim gospodarjenjem, izvajali 
vsa redna vzdrževalna dela. Poleg tega so izvajali tudi večje prenove objektov. Za primer naj navedemo, da je 
bilo v letu 1997 za te namene vloženih 1.694.155 milijonov SIT lastnih sredstev domov, medtem ko je država 
iz proračuna v letu 1998 za njihovo investicijsko vzdrževanje namenila 210.000 milijonov SIT 

3. Država bo morala vsa sredstva za redno vzdrževanje in prenove zagotoviti iz proračuna, kar pomeni 
dodatno obremenjevanje državnega proračuna. V nasprotnem primeru bodo sedaj dobro vzdrževani objekti 
v kratkem obdobju propadli, saj so tako objekti in naprave kot oprema zaradi narave dejavnosti zelo izpostavljeni 
hitremu zastaranju in dotrajanju. 

4. Država bo morala zaposliti veliko število strokovno usposobljenih uslužbencev, da bodo lahko izvajali 
upravljalske funkcije v 55-ih domovih po vsej državi - od pridobivanja gradbenih dovoljenj, priglasitev del, 
investitorskega nadzora pri večjih prenovah do sprotnega spremljanja in servisiranja vseh podatkov, ki jih bo 
moral voditi za zavode ustanovitelj - ali pa bo morala ustanoviti posebno agencijo za upravljanje, ki bo 
gospodarila s tem premoženjem. 

V zahodnoevropskih državah smo videli zelo veliko načinov upravljanja s premoženjem. Načina, po katerem bi 
država izvajala upravljalsko funkcijo v domovih, katerih lastnik je, pa doslej še nismo videli nikjer. Če bomo 
takšno obliko upravljanja imeli v Sloveniji, nas bo ta inovativnost gotovo zelo veliko stala. 

In ne nazadnje lahko ugotavljamo, da je razvoj domov dosegel največji razcvet v tistem obdobju, ko je bila poleg 
materialnih pogojev zagotovljena domovom tudi avtonomija upravljanja. 

Razlogi za reorganizacijo 

Razlogi so neposredno povezani s predstavljenimi pomanjkljivostmi in posledicami sedanje organiziranosti. Z 
reorganizacijo bi morali preprečiti predvsem naslednje: 

1. nezmožnost in tudi nezainteresiranost vodilnih delavcev, da vplivajo na razvoj dejavnosti tako 
institucionalnega kakor tudi drugih oblik varstva starejših; 
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2. onemogočeno konkurenčnost in tekmovalnost med posameznimi subjekti znotraj sistema, kakor tudi navzven; 

3. onemogočeno vlaganje zasebnega kapitala v razvoj, vsaj v zavode v državni lasti, ki trenutno predstavljajo 
preko 98 % vseh zmogljivosti domskega varstva starejših; 

4. zelo drago in dokaj zahtevno upravljanje, ki se vodi iz enega centra; 

5. onemogočeno odzivanje na zahteve in potrebe v različnih lokalnih okoljih; 

6. slabosti oziroma napake centralno vodenega upravljanja, ki vplivajo istočasno na razvoj vseh domov in 
lahko ogrozijo večinski del dejavnosti; 

7. bistveno večje izdatke državnega proračuna, kot bi lahko bili ob primerni deregulaciji področja; 

8. zastoj v razvoju dejavnosti ali celo propadanje sedanjih materialnih potencialov zaradi okornosti sistema 
in nepravočasnega zaznavanja potreb uporabnikov in domov, kar pomeni postopno tudi bistveno zniževanje 
vrednosti državnega premoženja; 

9. ovirano kreativnost vodilnih kadrov, ki bo povzročila, da najsposobnejši ne bodo kandidirali za vodstvena 
delovna mesta v domovih. 

Prepričani smo, da je področje preveč občutljivo in da preveč državljanov potrebuje vsaj eno od oblik pomoči 
starejšim, da bi dopustili stagnacijo ali celo nazadovanje doseženega razvoja. Starostna struktura prebivalstva 
v Sloveniji se namreč zelo hitro spreminja in že dosegamo povprečje tistih evropskih držav, v katerih staranje 
prebivalstva terja premišljeno ter dolgoročno zasnovano ekonomsko in socialno politiko tudi na tem področju. 

Boris ŠUŠTERŠIČ 

RAZVOJ VARSTVA STAREJŠIH Z VIDIKA 

NACIONALNIH PROGRAMOV 

Staranje prebivalstva je dejstvo, s katerim se danes soočajo praktično vse razvite države. Popolnoma neustrezno 
bi bilo, če bi to dejstvo samo po sebi jemali kot problem. Problem postane neko dejstvo šele takrat, če ga spregledamo, 
če se z njim ne ukvarjamo, če nanj ne znamo ali nočemo odreagirati. 

Na ravni države in posledično seveda na ravni posameznika, na ravni človeka, bi lahko staranje prebivalstva 
postalo problem, če demografske spremembe ne bi bile upoštevane pri pripravi različnih državnih strategij, če se 
torej država v svojih ukrepih na področju ekonomskega in socialnega razvoja ne bi prilagodila temu, da se starostna 
struktura prebivalstva že nekaj časa hitro spreminja in se bo spreminjala kar še nekaj časa. Leta 2020 bo v 
Sloveniji 20 % vseh prebivalcev starih več kot 65 let. 

Za strategije slovenske države mislim, da lahko ugotovimo, da ta dejstva upoštevajo. Nedvomno je bilo staranje 
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prebivalstva eden bistvenih razlogov za reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bila 
sprejeta konec 1999. leta. 

Poleg tega je Vlada RS konec leta 1997 sprejela poseben Program varstva starejših na področju socialnega 
varstva, Skupnost socialnih zavodov pa je pripravila Strateški razvojni program, ki vsebuje vrsto različnih projektov 
na področju razvoja skrbi za starejše. Današnji posvet je pravzaprav en del uresničevanja tega razvojnega programa. 

Prav tako sta bila letos sprejeta dva izredno pomembna državna strateška dokumenta, kjer je pri obravnavi sodeloval 
tudi Državni svet Republike Slovenije, in sicer: 

- Nacionalni program socialnega varstva do Ieta2005, sprejet marca 2000 in 
- Nacionalni program zdravstvenega varstvaRepublike Slovenije - Zdravje za vse do leta 2004, sprejet maja 

2000. 

Za oba dokumenta je možno ugotoviti, da staranje prebivalstva ne le upoštevata, ampak mu pripisujeta izredno 
velik pomen pri koncipiranju politike razvoja in temu ustrezno tudi oblikujeta vrste ukrepov in mreže 
storitev. 

Nacionalni program socialnega varstva v poglavju o nacionalnih ciljih socialnega varstva izrecno poudarja, da 
se delež starejšega prebivalstva hitro veča in bo že po letu 2000 pomembno vplival na programe zdravstva, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, socialnega varstva, pa tudi na razvoj odnosov v okviru družinskih 
skupnosti. Tako kot je to podrobneje opredelil Program razvoja varstva starejših, izhaja iz tega, da skrb za starejše 
nikakor ne more biti usmerjena le v to, kako zagotoviti ustrezno število mest v domovih za starejše, torej v 
institucijah, ampak v to, kako starejšemu človeku čim večkrat in čim dalj časa omogočati, da ostane doma, v 
svojem okolju, in živi življenje, ki gaje vajen. Nacionalni program socialnega varstva poudarja, daje treba vedno 
izhajati iz potreb posameznika, da mu je treba omogočiti pravico do izbire in da je zato treba razviti širok 
spekter različnih programov in različnih storitev, med katerimi bo starejši človek lahko našel in izbral zase 
najustreznejšo rešitev. 

Pomembno je tudi, da ta nacionalni program postavlja na zelo pomembno mesto vzpostavitev in razvoj pluralnosti. 
Pluralnost se kaže tako pri programih kot tudi pri izvajalcih. Program predvideva različne programe skrbi za starejše, 
nekatere v mreži javne službe, nekatere pa tudi zunaj te mreže. Nedvomno domsko varstvo starejših ostaja po 
nacionalnem programu tudi v bodoče ena temeljnih storitev v okviru mreže javne službe, kjer odgovornost za to, da 
je ta mreža ustrezna in zadostna, ostaja državi. Ta mreža pa naj bi bila dopolnjena zlasti s pomočjo na domu, s 
storitvami dnevnih centrov, z omogočanjem kratkotrajnih namestitev, s storitvami v varovanih stanovanjih. 
Prav tako naj bi bila dopolnjena z mrežo skupin za samopomoč ter drugih programov, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih. 

Glede izvajalcev nacionalni program široko odpira vrata vsem, od javnih zavodov do vseh drugih možnih oblik, ki 
pa za izvajanje storitev v okviru mreže javne službe potrebujejo koncesijo, izven tega okvira pa dovoljenje ali 
ustrezno registracijo. 

Tudi Nacionalni program zdravstvenega varstva že na začetku navaja, da upošteva, da se bo povečal delež 
starejšega prebivalstva in da bo staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe pri Slovencih povečalo 
zahteve za različne oblike zdravstvene nege in pomoči. Prav tako ta program pri načrtovanju upošteva, da je 
potrebno poleg obstoječih oblik razviti tudi nove. V posebnem poglavju, ki je namenjeno varovanju zdravja ostarelih, 
program navaja, da je potrebno starejšim omogočiti čim daljše neodvisno življenje v okolju, ki so ga navajeni, 
predvsem v krogu svoje družine. 

Zato bo v okviru javne mreže razvito zdravljenje na domu in zdravstvena nega ter negovalne bolnišnice, 
bolnišnice na domu in dnevne bolnišnice. Pomembno pa je, da je opredeljeno tudi sodelovanje pri izvajanju 
socialnovarstvenih programov dnevnih centrov, pomoči na domu in v varovanih stanovanjih in seveda 
tako, kot že doslej, v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih. Posebno mesto sta v tem 
programu našla tudi opredelitev za organiziranje neinstitucionalnih oblik življenja ostarelih in skrb za 
neozdravljivo bolne in umirajoče. 
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Nacionalni program zdravstvenega varstva predvideva, da bo zaradi staranja moralo priti do povečanja obsega 
zdravstvenih storitev na vseh ravneh. Izredno pomembno pa je dejstvo, da predvideva veliko novost za naše 
razmere, v tujini pa ponekod že uveljavljeno rešitev, to je vzpostavitev enotnega obveznega zavarovanja za 
dolgotrajno nego. To zavarovanje je lahko podlaga za rešitev številnih vprašanj varstva starejših, v enaki meri pa 
tudi podlaga in odgovor na številna vprašanja invalidskega varstva. 

Cilji, usmeritve in konkretni ukrepi v obeh programih nam torej lahko zbujajo upanje, da bo v prihodnje razvoj na 
tem področju šel v smer uresničevanja potreb ljudi. Vsekakor bi morali vse podporne mehanizme temu prilagoditi 
ali jih ustvariti tam, kjer jih ni. Način upravljanja ter organiziranost tistih, ki naj bi te zahtevne in za ljudi življenjsko 
pomembne naloge uresničevali, prav tako pa tudi njihova motiviranost, so marsikdaj za dosego nekega cilja ključni 
dejavniki. Na nek način to upoštevata oba nacionalna programa. 

- Tako nacionalni program socialnega varstva izrecno navaja, da je potrebna deregulacija nekaterih sistemov 
organiziranja in vodenja dejavnosti, ki so pomembni za učinkovitejše poslovanje. 

- Tudi nacionalni program zdravstvenega varstva govori o tem, da bo potrebna večja odgovornost za gospodarjenje 
z vnaprej znanimi sredstvi, hkrati pa vzpodbude za racionalno ravnanje in samostojno odločanje o prihrankih. 

Če se pokaže, da posamezne rešitve, ki so uveljavljene danes, niso dovolj fleksibilne ali da so cefo zavirajoče, je 
vsekakor nujno, da se dogovorimo, katere bi bile boljše. Prav pa je, da je ta projekt zelo premišljen in da se ga 
lotevamo skupaj in odgovorno ter s končnim ciljem uresničiti nacionalne programe in zagotoviti ljudem večjo 
kakovost storitev ter s tem večjo kakovost življenja. 

Michiel J. E. KO K  

IZBOLJŠAJMO SISTEM SKRBI ZA STAREJŠE 

Najprej bi se rad zahvalil za povabilo, da lahko s svojim prispevkom sodelujem na današnjem posvetu. V veselje mi 
je, da sem prišel v Slovenijo in da imam možnost, da vam povem nekaj izkušenj o trendih razvoja skrbi za 
starejše, ki bistveno zvišujejo kvaliteto življenja ter raven oskrbe in nege za starejše. 

V govoru pred dvajsetimi leti, ko sem postal predsedujoči Nizozemskega združenja direktorjev domov za starejše, 
sem kolegom povedal, da domovi, kakršni so bili v tistem trenutku, nimajo nikakršne prihodnosti, da lahko izgubijo 
svoje delo, če ne bodo spremenili in prenovili koncepta izvajanja oskrbe in nege, kakršno ponujajo. V istem govoru 
sem tudi jasno povedal, da je izvajalec oskrbe - direktor te vrste institucije - strokovnjak na področju varstva 
starejših ljudi. Po tem načelu je torej toliko strokovnjakov, kolikor je direktorjev domov za starejše. 

V govoru leta 1989, ko sem bil imenovan za Predsednika Evropskega združenja direktorjev domov za starejše (E. 
D. E.), sem uporabil enake besede. 

Glavna tema kongresa E. D. E. v Berlinu je bila: »Zelo stari ljudje, izziv evropski politiki«. Naj poudarim, da 
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seveda niso le izziv politiki, ampak tudi izziv tistim in tudi odgovornost tistih, ki storitve s področja varstva 
starejših izvajajo, predvsem direktorjem domov. 

Skrb za starejše je še vedno izziv politiki, toda danes na drugačen način. 

Pomembno pa se je v zadnjem desetletju spremenila tudi odgovornost izvajalcev storitev, direktorjev - managerjev 
na področju varstva starejših. 

Leta 1993 smo na petem kongresu E. D. E. v Maastrichtu razpravljali o »direktorju med politiko in prakso«. 

Direktorji domov za starejše imajo osrednjo vlogo. Najbolje so seznanjeni s problemi, ki se pojavljajo med vsakodnevno 
prakso varstva starejših. Spopadati se morajo s finančnimi in političnimi problemi, poiskati morajo najboljše rešitve 
v okviru razpoložljivih sredstev. Poleg tega imajo tudi zelo pomembno vlogo pri dopolnjevanju pravil in prenašanju 
predpisov in političnih usmeritev v prakso na čim bolj učinkovit, a blag in nenasilen način. 

V letu 1997 je bil kongres E. D. E. posvečen temi »Domovi za starejše kot podjetje«. Tema je bila in je še danes 
zelo aktualna. 

Generalno gledano se je evropski ekonomski kontekst dramatično spremenil. Država blagostanja - in z njo pogoji 
delovanja in organiziranost domov za starejše - se je morala soočiti s trendi deregulacije in z zahtevami tržnega 
gospodarstva. 

Vsote denarja iz javnih virov za varstvo starejših se iz leta v leto krčijo, kljub dejstvu, da demografske spremembe 
nakazujejo naraščajoče potrebe po tovrstnih storitvah. V tej zapleteni situaciji postajajo makro- in mikroekonomski 
aspekti čedalje bolj pomembni v vsakodnevnem upravljanju in vodenju domov. 

Vse več tistih, ki so aktivno vključeni v izvajanje zdravstvenega in socialnega varstva, spoznava, da pojmi, kot so 
zagotavljanje kakovosti, podjetnost, preverjanje uspešnosti in vrednosti, ne morejo biti le pojmi privatnega sektorja 
in gospodarskih podjetij. Sposobnosti, ki so se do sedaj zahtevale in pričakovale od direktorjev uspešnih gospodarskih 
podjetij, morajo danes postati sine qua non tudi za direktorje domov za starejše; nobena druga alternativa ni možna 
- soočiti se je potrebno z izzivom. 

Zato moramo razmišljati o političnem, ekonomskem in socialnem kontekstu, ko umeščamo skrb za starejše v 
vsakodnevno življenje. 

Glede na spremembe v okoliščinah, ki sem jih navedel, moramo razpravljati tudi o tem, kako na novo definirati 
funkcijo, strukturo in kulturo teh domov. Katera merila in inovacije bomo uporabili, da bodo domovi lahko dograjevali 
svojo vlogo tako, da bo v prihodnosti kar najbolj učinkovita? 

Skozi leta se je strateška odgovornost, ki jo imajo direktorji s področja zdravstvenega in socialnega varstva pri 
razvoju svojih institucij, močno povečala. Zmanjševanje razpoložljivih sredstev, obremenjenost s stroški in povečan 
vpliv na del vladnih institucij in zavarovalnic, vse to se je odrazilo tudi v zornem kotu gledanja, za kaj direktorji so 
in za kaj naj bi bili odgovorni. Direktorji so sposobni prevzeti odgovornost in vplivati na nacionalne in lokalne 
usmeritve ter projekte ob upoštevanju okvirov razpoložljivih možnosti. 

Vlada in tisti, ki zagotavljajo nego (direktorji), morajo neizogibno sodelovati, deliti si morajo javno 
odgovornost za kvalitetno ter kvalificirano nego in oskrbo starejših. Vsak mora spoznati svoj del odgovornosti 
v sistemu organizirane skrbi zanje. 

Vlada je odgovorna za visoko kakovost nege in oskrbe, skrbeti mora za to, da stroški razpoložljivih storitev 
ostajajo na ravni, dostopni starejšim ljudem. Njena odgovornost je torej na makro ravni, prav tako pa ima tudi 
pooblastila za nadzor izvajalcev, domov za starejše, ki delujejo na mikro-, na lokalni ravni. 

V prvem delu svojega govora sem povedal, da se vloga vlade v skrbi za starejše spreminja in da se pomen 
izvajalcev, direktorjev hitro povečuje. Direktorji institucij, ki izvajajo varstvo starejših, postajajo čedalje hitreje in 
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čedalje boljši strokovnjaki, zaradi tega tudi vedno bolje vodijo svoje domove, vedno bolje vodijo oskrbo in nego. 
Vlada mora zagotoviti pogoje zato, daje te možnosti mogoče izrabiti in da svojo odgovornost lahko deli z direktorji, 
ki pa so odgovorni za upoštevanje predpisanih meril. 

Vlada je na makro ravni odgovorna za sredstva, namenjena za varstvo starejših, in mora jih pravilno razporediti 
izvajalcem na lokalnem nivoju. Postaviti mora standarde za kvaliteto oskrbe in nege ter spremljati njihovo uporabo 
v praksi in lahko nadzira kvaliteto oskrbe v razmerju s stroški zanjo. 

Izvajalec storitev za starejše je odgovoren za dobro in kvalitetno izvajanje na lokalni ravni, obvezati se mora, da se 
bo držal zakonskih standardov in delovati v okviru sredstev, ki mu jih je namenila država. To je njegova odgovornost, 
odgovoren pa je tudi za način, na katerega bo vse to dosegel. 

Direktor in vsi, ki izvajajo storitve za starejše, potrebujejo pooblastila in hkrati potrebujejo tudi možnosti, da lahko 
oskrbo in nego zagotavljajo na način, za katerega mislijo, daje najboljši. Direktor, odgovoren za izvajanje storitev 
in za sredstva, bo poiskal takšne rešitve, ki bodo zagotovile čim več storitev za čim manj denarja. Skrbel bo za 
odličnost storitev in storil vse, da bo njegov dom najboljši. Pomembna mu bo celostna podoba doma, saj bo tako 
več starejših občanov izbralo za bivanje prav dom, za katerega skrbi on. Ne bodo mu pomembni le trenutni 
stanovalci v domu, ampak bo orientiran v prihodnost, saj je v bližnji okolici doma, na lokalni ravni, vsako leto nekaj 
starejših ljudi, ki iščejo novo bivališče. Vsi ti novi, potencialni uporabniki imajo individualne potrebe in želje, kar 
zadeva oskrbo in nego. Zatorej mora direktor poiskati nove poti v zagotavljanju potrebne nege, da tako lahko 
tekmuje z ostalimi. 

Postati mora poslovnež. 

Varstvo starejših je posel! Prav tako, kakor imamo stranke v poslu, ima svoje stranke tudi varstvo starejših. 

Družba se vse bolj spreminja in mi, ki bomo ostareli v prihodnosti, bomo imeli povsem drugačne potrebe, kot jih 
imajo naši starši ali so jih imeli naši predniki. Starejši občani prihodnosti bodo bolj izobraženi, bolj samozavestni, 
predvsem pa bodo veliko bolj vitalni. 

V sedanjem času so to ljudje, navajeni na dobre storitve, saj so sami del revolucije na področju storitev, ki se 
dogaja v zadnjih desetletjih. Nega, ki je orientirana k stranki in predvsem individualnost te nege, sta zanje normalen 
in samoumeven pojav. In nenazadnje, zelo dobro so informirani o vrsti in zvrsteh ponudbe. Starejši občani prihodnosti 
bodo za visoko kakovost nege potrošili več denarja. 

Nova generacija seje naučila živeti samoštojno, rada ima zasebnost, izpolnjene pa morajo biti tudi njene osebne 
želje in potrebe. Vso svobodo in vse pravice bodo vzeli s seboj, kamorkoli na svetu se bodo odpravili, zatorej tudi 
v dom za starejše. 

In zakaj tudi ne? Na Nizozemskem pravimo: »Stranka je kralj.« 

Oboji skupaj, vlada in direktorji domov, moramo odobriti ta fenomen. Vlada tako, da kontinuirano prireja in korigira 
standarde za kakovost nege in da kontrolira izvajanje v praksi. 

Direktorji in izvajalci pa morajo razviti takšno politiko doma, ki bo kot po meri za vsakega od uporabnikov, seveda 
na lokalni ravni. Ker je direktor dobro informiran o potrebah in željah stanovalcev doma, ima tudi možnost, da je 
informiran o pričakovanjih oseb, ki še niso v domu, so pa potencialne stranke. Ponuditi mora nove vrste storitev in 
hkrati negovati starejše ljudi, ki živijo v okolici. Poiskati mora nove poti skrbi in nege ter tako narediti svoj dom za 
najboljši v neki regiji. 

Oboji, in to bom povedal še enkrat, oboji - vlada in direktorji - imajo odgovornost v skrbi za starejše. 

V preteklosti je bilo samoumevno, da so vladne organizacije poskrbele za ta zelo pomemben del našega življenja. 
Danes pa je nemogoče, da bi bila vlada odgovorna za vse vidike skrbi za starejše. Zato si morajo odgovornost 
deliti, prevzeti naloge, jih deliti s socialnimi zavodi in zdravstvenimi organizacijami, ki se specializirajo za nego 
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starejših. In prav zato morajo biti vse te organizacije svobodne v odločanju za vrsto in način skrbi, seveda v okvirih 
vladnih standardov in proračuna. 

Za zaključek lahko rečemo: 

V skrbi za starejše so trije partnerji: stanovalci oziroma stranke domov, direktorji domov, ki zagotavljajo izvajanje 
skrbi, in vlada. 

Stranka je kralj, informirati mora ostali dve strani o svojih potrebah in željah; ima pravico, da obvesti o pomanjkljivostih 
pri negi skrbnika in, kadar je to potrebno, tudi pristojne vladne organe. 

Direktor in vsi skrbniki se morajo povezati pri doslednem izvajanju skrbi za starejše in razvijati še nove načine. 
Imajo pravico in svobodo, da to počnejo v okvirih, ki jih je postavila vlada. 

Vlada je odgovorna za proračun in kakovost skrbi za starejše. Korigira naj nacionalni in regionalni proračun, postavlja 
standarde za skrb in preverja njihovo izvajanje v praksi. 

Sistem skrbi za starejše se mora spremeniti iz javne odgovornosti v deljeno odgovornost. 

Da bi dajali več nege za manj denarja, potrebujemo ekonomski sistem, sistem prostega trga. Potrebujemo tržni 
sistem z vladnim nadzorom. V tem sistemu bo imel skrbnik svobodo odločanja v okviru določenih meril. 

Svoboda odločanja sočasno pomeni odgovornost. 

Tukaj smo zato, da skupaj poiščemo najboljši način organizacije skrbi za starejše. Pripravljeni smo se pogovarjati 
o delitvi odgovornosti za to skrb. Torej to pomeni, da si želimo najti rešitev. 

In vedno znova pravimo: »Kjer je želja, je tudi pot." 

Peter MADER 

OD PODROČJA KOMUNALNE OSKRBE DO STORITVENEGA 

PODJETJA, KI SE RAVNA PO SVOJIH STRANKAH 

Razvoj stacionarnih zavodov za starejše in stare ljudi poteka predvsem v znamenju namena komun, da bi poskrbele 
za posebno varstvo teh oseb, kolikor to ni možno v okviru družine. Zlasti ženske potrebujejo to obliko oskrbe, ker 
v mnogih primerih kot preživeli partner skupnosti ne razpolagajo z zadostnimi gospodarskimi resursi ali pa z zelo 
omejenimi. Ustrezni zavodi, domovi za starejše, so bili zato zanje pogosto edina možnost za preživljanje kolikor 
toliko varne in sprejemljive jeseni življenja. 

V visoki kulturi 20. stoletja so komune, javna oblast, prevzele to vrsto skrbi za stare ljudi in tako postopno stopile 
na mesto konfesionalnih institucij. Toda če so se slednje v veliki meri lahko oprle na svoje sodelavce, ki zaradi 
svojega položaja niso povzročali praktično nikakršnih personalnih stroškov, so morali javni in privatni zavodi 
plačevati "tržne" mezde in plače. Delno zelo dragi postopki obratovanja in veliki stroški administracije so kmalu 
povzročili občutno podražitev stroškov oskrbe in nege. Nova spoznanja pri negi in zavest o kakovosti, prilagojeni 
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družbenim pričakovanjem, so povzročila in še povzročajo nadaljnje naraščanje stroškov. Izrazito so se povečale 
tudi potrebe po investicijah na stacionarnem in ambulantnem sektorju ustrezne oskrbe. 

Temu razvoju stoji nasproti tradicionalna "oskrbna kultura" javnih zavodov. Na podlagi te tradicije je bilo v ospredju 
prizadevanje za zagotovitev osnovnih potreb, prizadeti ljudje naj bi za zagotavljanje svoje eksistence ne bili odvisni 
samo od volje posameznikov. Niti prej niti sedaj ne spada med naloge javne uprave, da bi pojmovala domove za 
ostarele in za nego kot samostojna podjetja, ki naj zadovoljujejo individualne potrebe svojih "strank". Konsekvence, 
ki iz tega sledijo, pa morajo nujno pripeljati do novega načina mišljenja o delovanju teh zavodov, če naj v bodoče 
izpolnjujejo svoje naloge in nudijo tisto, kar ljudje od njih pričakujejo. 

V principu je treba najprej razmisliti o strankah. Kdo so pravzaprav stranke? Naše stranke so ljudje, ki so 
odvisni od organizirane pomoči. Brez take pomoči bi se kaj hitro znašli v težavah, grozila bi jim psihična in 
fizična stiska. Ko so socialni deficiti preveliki, postanejo taki ljudje po sili razmer stranke za socialne storitve. Iz 
tega spoznanja je razvidno, da torej večina naših strank k nam ne prihaja prostovoljno, temveč da spričo večjega 
zla - vedno slabšega položaja v privatnem življenjskem okolju - vzamejo v zakup manjše zlo, namreč preselitev v 
socialni zavod. Pogosto pride do "odreditve" bivanja na podlagi zakonskih določb in predpisov in stranka praktično 
ne more izbirati, katere ponudbe bi rada sprejela. Večina stranka je odvisna tudi od finančne pomoči javnih financ, 
ki na podlagi svojih storitvenih monopolov odločajo, katere storitve v katerih zavodih naj bi za nekoga organizirali, 
ne glede na to, ali prizadeti to želi ali ne. Te socialne strukture tudi odločajo kaj je za te ljudi dobro, in pri tem bolj 
sledijo veljavnim znanstvenim spoznanjem kot individualnim potrebam posameznika. 

Toda pred nami je bistvena sprememba v vedenju starejših in starih ljudi v naši družbi. Sociologi tu govorijo celo o 
zamenjavi paradigme: "od generacije, ki nekaj nemo prenaša, do generacije, ki postavlja zahteve"! Današnji 
starejši ljudje so se v svojem življenju navadili precej strogega podrejanja državni in družbeni oblasti. Naučili so se, 
da se natančno držijo pravil in predpisov in da ne dvomijo v njihovo smiselnost. Če imajo občutek, da jih odločitve 
javnih financ utesnjujejo, ne bodo kaj dosti ugovarjali; to, da jih nekdo "pošlje" v socialni zavod, pojmujejo kot 
zakonito pravico oblasti. 

Čisto drugače pa bodo reagirali "novi starostniki". Opremljeni z dobro šolsko izobrazbo, navajeni, da uveljavljajo 
svoje osebne potrebe, navajeni demonstrirati, opremljeni z dobrimi gospodarskimi resursi, bodo kot "stranke" zahtevali 
socialne storitve tudi za zadovoljevanje svojih individualnih potreb! 

Socialne organizacije, domovi za starejše in za nego ter vsi izvajalci ambulantnih storitev, bodo nujno morali 
prilagoditi svojo ponudbo in svoje organizacijske strukture temu novemu vedenju strank. Kot smo že uvodoma 
omenili, pa ni nujno naloga javnih financ, da upravljajo samostojna socialno storitvena podjetja. Njihova osnovna 
pristojnost pri tem je, da postavijo določena pravila in nadzirajo spoštovanje teh pravil, po katerih se ponudniki 
storitev morajo ravnati, da bi tako zagotovili osebne pravice in svoboščine ljudi, ki bivajo v socialnih zavodih. 

Sklep 

Sprijazniti se moramo z dejstvom, da nastaja trg socialnih storitev, za katerega bo v vedno večji meri veljalo 
podjetniško mišljenje uspeha in gospodarske strategije. Upravljanje socialnih organizacij in storitev bo postalo 
težavnejše po eni strani zaradi spremenjenega vedenja strank in po drugi strani zaradi potrebne prerazporeditve 
javnih sredstev. Veliko hitreje kot doslej bodo morale reagirati na spremembe, soočati se bodo morale tudi s 
"konkurenčnimi ponudbami". Zato pa so potrebni sodobni modeli vodenja in tudi optimalna poraba obstoječih sredstev. 
Tudi socialne organizacije se morajo na poti do svojega cilja soočati s pojmi kot so učinkovitost, uspeh, potrebe 
strank in zadovoljstvo. To pa pomeni, da morajo v smislu neprofitnega ravnanja z javno nalogo ustrezati socialni 
družbi vseh ljudi, zlasti v interesu starejših in starih ljudi, o katerih tu govorimo. 

Dom kot ponudnik storitev naj bi torej izbral obliko podjetja, ki mu omogoča tako hitro ukrepanje kot tudi učinkovito 
porabo vseh sredstev. Temu namenu ustrezajo tako javni skladi kot neprofitne družbe z omejeno odgovornostjo kot 
tudi fondacije. Naloga oblasti bo, spremljati te socialne zavode v njihovem podjetniškem ravnanju, se dogovoriti za 
jasna pravila in smernice ter preverjati, ali se jih držijo. 
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Prof. dr. Anton HAUC 

URESNIČITEV POSTAVLJENE STRATEŠKE USMERITVE 

Uvod 

Izdelava in izvajanje Strateškega razvojnega programa organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije je projektno usmerjen proces, pri katerem se najprej oblikujejo strategije razvoja na osnovi: 
• vizije organizirane skrbi za starejše, 
• poslanstva organizirane skrbi za starejše, 
■ globalne strategije ter drugih strategij. 

Za izvajanje strategije so predvideni projekti v obliki strateškega projektnega plana. 

Izdelava in izvajanje Strateškega razvojnega programa organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije je projektno usmerjen proces oblikovanja in izvajanja strategije razvoja. 

Strategije in projekti so tesno povezani s strategijami na različnih drugih področjih v zvezi z organizirano skrbjo za 
starejše kot npr.: 
• področje socialne nege, 
• zdravstvene nege, 
• varstva idr. na nacionalni in regijski ravni. 

Izdelava in izvajanje Strateškega razvojnega programa organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije ni usmerjena samo v oblikovanje strategij, projektov in drugih razvojnih aktivnosti, ki so potrebne za 
njeno izvajanje, ampak tudi v 
vzpostavitev takšnega stalnega strateškega programiranja in planiranja razvoja v Skupnosti. 

To mora zagotaviti potrebno kakovostno izvajanje projektov ter stalno prilagajanje novim razmeram in spremembam 
v nadaljnjem razvoju. 

Gre za to, da se vzpostavi projektno usmerjen strateški management, ki bo zagotavljal visoko projektnost - 
sposobnost kakovostnega, hitrega in ekonomsko sprejemljivega izvajanja projektov v Skupnosti in njenih članicah 
ter drugih sistemih, ki so vključeni v organizirano skrb za starejše v državi. 

Projektno usmerjen strateški management 

Strategije razvoja se izvajajo s projekti. Strateški razvojni program organizirane skrbi za starejše Skupnosti socialnih 
zavodov zajema strategije in projekte v zvezi z: 

• razvojem organizirane skrbi za starejše kot nacionalne razvojne dejavnosti, 
• razvojem Skupnosti socialnih zavodov kot osrednje povezovalke domov za upokojence in druge pri organizirani 

skrbi za starejše, 
• razvojem domov za upokojence oz. starejše. 
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Strateški upravljalni proces se logično deli na procesa: 

• oblikovanja strategij - od vizije, poslanstva do globalne strategije, 
• izvajanja strategij. 

Prvi proces je bil izveden s projektom Strategija. 

Strateški upravljalni proces 

CELOVITOST STRATEŠKEGA PROGRAMA RAZVOJA ORGANIZIRANE SKRBI ZA STAREJŠE 

Skupnost je vpeta v celovit sistem svojega okolja. Upoštevati je potrebno tako okolje članov Skupnosti, ki se 
prvenstveno nanaša na oskrbovance in dejavnike ožjega regijskega ali občinskega okolja, kot tudi okolje, ki je 
odločilno za urejanje pogojev delovanja, poslovanja in razvoja domov na nacionalni ravni. 

Projekti strateškega razvojnega programa 
organizirane skrbi za starejše 

Delitev strategij na dejavnost, razvoj Skupnosti in domov daje osnove za razvrstitev projektov, ki so: 

• projekti dejavnosti skrbi za starejše, 
• projekti Skupnosti, 
• projekti domov. 

• interni projekti Skupnosti, ki jih izvaja Skupnost sama v povezavi z ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve ter drugimi institucijami, 

• eksterni projekti Skupnosti, v izvajanje katerih so vpeti zunanji subjekti; gre za projekte, pri katerih je "naročnik" 
tudi izven Skupnosti. 

Kako zagotoviti kakovostno, hitro in stroškovno 
optimalno izvajanje projektov 

• hitra pretvorba strategij v projekte, 
• temeljita priprava zagona projektov, 
• 'kakovosta izvedba projektov, 
• hitra izvedba projektov, 
• stroškovno optimalna izvedba projektov, 
• usposobljen projektni management, ki vodi pripravo zagona in samo izvedbo 

projektov, 
• projektna organiziranost Skupnosti ter vseh tistih subjektov, ki bodo vključeni v vodenje in izvajanje projektov 

strategije razvoja. 

Zagon strategij 
I 

Zagon strategij je proces pretvorbe strategij v projekte ob hkratni pripravi zagona projektov, s tem da se strateške 
odločitve - v primerih, da ni možno doseči visoke stopnje definiranosti strategij - prenesejo v priprave zagona 
projektov in njihovo izvajanje do vnaprej določene točke ob hkratnem stalnem vključevanju ukrepov v zvezi z vplivi 
sprememb. 
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STRATEGIJA RAZVOJA ORGANIZIRANE SKRBI ZA STAREJŠE SKUPNOSTI SOCIALNIH ZAVODOV 
SLOVENIJE 

bo vzpostavila sodoben in nujen način izvajanja strategij razvoja organizirane skrbi za starejše v Sloveniji, kakor to 
narekujejo zakonske obveznosti in potrebe po stalnem prilagajanju tega razvoja potrebam po storitvah. 

Skupnost bo morala biti osrednji projektni sistem izvajanja strategij, kar samo kaže na to, da se mora organizacijsko 
dopolniti. 

Lado GORIČAN 

PREDSTAVITEV ZAMISLI PROJEKTNEGA TIMA 

Naslov tega prispevka je verjetno vzbudil pričakovanje, da bomo v njem predstavili izdelano vizijo bodoče 
organiziranosti in delovanja domov za starejše ter tudi način, kako bo ta vizija uresničena. Morda smo tudi sami 
člani projektnega tirna na začetku, v zgodnji spomladi letošnjega leta, ko smo se odločali za ta projekt, pričakovali, 
da ga bomo pripravili v relativno kratkem času, in upali, daje rešitev tako rekoč na dlani, potrebna je le še volja, 
predvsem politična, dajo uresničimo. 

Bolj ko smo nizali probleme, skušali čim jasneje postaviti zastavljene cilje in razrešiti različna odprta vprašanja, 
bolj je postajalo jasno, daje projekt izredno zahteven in da zahteva poglobljeno in predvsem strokovno razpravo. Ta 
se bo nujno morala osredotočiti na vsebinska, strokovna, ekonomska in pravna vprašanja možnih ustreznejših 
oblik za delovanje domov za starejše, predvsem pa na različne možne učinke takšne ali drugačne odločitve. 

Projektni tim zato v tej uvodni fazi projekta, ki jo predstavlja današnji posvet, še ne želi prejudicirati nobene 
odločitve. S celotnim posvetom in tudi s tem prispevkom želimo predvsem jasno povedati, da če se nič ne 
spremeni v sistemu upravljanja in poslovanja domov za starejše, domovi ne bomo mogli uresničiti vseh tistih 
ciljev, ki izhajajo iz sprejetih državnih strategij v nacionalnih programih, zlasti ne ciljev čim večje kakovosti in 
pestrosti ponudbe ter prilagajanja različnim potrebam uporabnikov. Nasprotno, namesto razvoja bomo lahko kmalu 
priče nazadovanju. 

Hkrati želimo povedati, da je poti za uresničitev naših ciljev najbrž lahko več, morda so tudi takšne, ki jih projektni 
tim še ni obravnaval. Danes jih nakazujemo nekaj. Vsekakor želimo, da bi v nadaljevanju izbrali najprimernejšo, ki 
bi bila rezultat pretehtanih strokovnih odločitev in najširšega konsenza. 

Zato se zahvaljujemo državnemu svetu, da nam je s tem, ko je sprejel našo pobudo, odprl možnost, da pridemo do 
tovrstne razprave in, upamo, tudi do končnega cilja. 

Pri pripravi projekta smo iskali rešitve v sprejetih programih in v veljavni zakonski ureditvi. Verjetno je, da se bodo 
v nadaljevanju pokazale tudi potrebe po določenih zakonskih posegih. 
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Dosedanje ugotovitve in zamisli projektnega tima 

1.Slovenija ima sprejeto strategijo razvoja na področju varstva starejših, 

ki jo določajo naslednji dokumenti: 
- Nacionalni program socialnega varstva za obdobje do leta 2005, 
- Nacionalni program zdravstvenega varstva zaobdodje do leta 2004, 
- Program razvoja varstva starejših za obdobje do leta 2005, 
- Strateški razvojni program Skupnosti socialnihzavodov Slovenije. 

Katere so temeljne usmeritve navedenih dokumentov? 
- Institucionalno varstvo starejših se bo izvajalo v obsegu, določenem z Nacionalnim programom, v okviru mreže 

javne službe, vendar ne več zgolj v javnih zavodih. Poleg javnih zavodov naj bi javno službo pod enakimi pogoji 
in na enak način izvajali tudi koncesionarji. 

- Razvoj je treba usmeriti v zadostnost kapacitet, povečanje pestrosti ponudbe storitev, uvajanje novih oblik in 
izboljšanje kakovosti storitev. 

- Uporabniku je treba omogočiti izbiro in vpliv na izvajanje storitve. 
- Potrebna je deregulacija nekaterih sistemov organiziranja in vodenja dejavnosti, ki so pomembni za učikovitejše 

poslovanje. 

Obveza po uresničevanju navedenih usmeritev zahteva razmislek o tem: 

• ali so javni zavodi dovolj fleksibilna oblika, da bi bilo možno v tej organiziranosti in ob upoštevanju vse zakonodaje, 
ki velja za javne zavode in ki se še pripravlja, hitro slediti različnim potrebam uporabnikov in opravljati vlogo 
nosilca razvoja v posameznem okolju; 

• ali so javni zavodi primerna in edino možna oblika organiziranosti ustanov, ki naj bi poleg javne službe zagotavljale 
starejšim tudi izvajanje vrste drugih storitev, ki niso storitve javne službe in mnoge med njimi tudi ne 
socialnovarstvene storitve; 

• ali ne bi veliko število javnih zavodov ob peščici koncesionarjev še vedno pomenilo monopola javnih zavodov 
in s tem ne omogočalo dejanske konkurenčnosti. 

Projektni tim meni, da javni zavodi niso dovolj fleksibilna oblika za zadovoljevanje spremenljivih 
potreb ter strateških ciljev in nalog ter tudi ne primerna oblika za opravljanje tistih storitev, ki niso 
javna služba. Za uresničitev vseh navedenih ciljev je potrebno predlagati ustreznejšo obliko 
organiziranosti. 

2.Ustanovitelj vseh domov za starejše je v Sloveniji Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa izvaja 
Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Na podlagi določb zakona o zavodih in zakona o socialnem varstvu je Republika Slovenija postala tudi lastnik 
vsega ali ponekod večine premoženja v upravljanju domov. Iz ustanoviteljstva in lastnine izhaja vrsta upravljalskih 
pravic, ki so bile po prejšnji ureditvi v avtonomni pristojnosti domov. Na podlagi novega zakona o javnih financah in 
zakona o računovodstvu, ki se začenjata izvajati z letošnjim letom, postaja obseg teh nalog vse večji in zahtevnejši, 
vrsto nalog in pravic ter obveznosti pa ustanovitelju nalagajo tudi drugi predpisi in ustanovitveni akti. 

Projektni tim meni, da bi se morala država oziroma pristojno ministrstvo ustrezno organizirati oziroma 
okrepiti svoje službe, če naj bi učinkovito izvajalo vse naloge, ki izhajajo iz nove zakonodaje. V 
nasprotnem primeru bo pri upravljanju domov prihajalo do zastojev.Tudi če bi se ministrstvo odločilo 
za tovrstno reorganizacijo, bi bila lahko učinkovitost preveč centraliziranega upravljanja vprašljiva. 
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Prav tako menimo, da bi bila takšna organiziranost upravnega organa neskladna s predvideno 
reorganizacijo državne in javne uprave v procesu prilagajanja predpisom Evropske unije. 

Namesto organiziranja posebne službe v ministrstvu se kot možna varianta kaže ustanovitev posebne 
agencije, na katero bi država prenesla svoje funkcije upravljanja, ki izhajajo iz ustanoviteljstva javnih 
zavodov in lastnine premoženja. 

3.Večina premoženja, ki ga imajo v upravljanju javni zavodi domovi za starejše, je v lasti države. 

Reorganizacija domov naj ne bi pomenila spremembe lastništva premoženja, zagotovila pa naj bi 
večjo učinkovitost pri upravljanju s tem premoženjem. Ne glede na izbrano obliko naj bi torej po 
mnenju projektnega tirna premoženje ostalo v lasti države. 

4.Po zakonu o socialnem varstvu sodi institucionalno varstvo, ki ga izvajajo domovi za starejše, med 
storitve, namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav. 

Kot v svojem mnenju ugotavlja Pravno informacijski center, so zaradi svojega statusa javnega zavoda, zaradi 
porekla premoženja, s katerim upravljajo in zaradi dejstva, daje ustanovitelj vseh domov Republika Slovenija, 
domovi pri svojem poslovanju vezani na številne predpise, ki urejajo javne finance, državni proračun, javna 
naročila ter način upravljanja z javnim premoženjem. Vsi ti predpisi niso prilagojeni dejavnostim domov za starejše, 
ampak poslovanju tistih javnih zavodov, ki so financirani iz proračunskih sredstev. Zato pri poslovanju domov 
povzročajo nefleksibilnost in v zadnjem času tudi že zastoje pri izvajanju nekaterih nujnih nalog. Pretirana 
regulativa, ki skuša uveljaviti smotrno porabo denarnih sredstev in centralizacijo upravljanja, ima negativne 
posledice, ki v veliki meri izničujejo namen zakonodajalca, ko gre za tako specifične zavode, kot so domovi za 
starejše, ki večino svojih sredstev pridobijo s plačili neposrednih uporabnikov. 

Iz navedenih razlogov se je v domovih za starejše uveljavila težnja po statusnih in organizacijskih spremembah, 
ki bi jim omogočala promptnejše poslovanje in učinkovitejše razporejanje finančnih sredstev. Pravno informacijski 
center ocenjuje, da bi z uveljavitvijo sodobnejšega sistema poslovanja največ pridobili uporabniki socialnovarstvenih 
storitev, ki bi se jim na ta način lahko nudile kakovostnejše in raznovrstnejše storitve. Večina držav zahodne 
Evrope je že sprostila restriktivnost regulacije ureditve socialnovarstvenih storitev v skladu z modernejšimi 
idejami socialne države, ki posega v tržne mehanizme le tam in v meri, ki je utemeljeno potrebna. Spremembe 
sistema zagotavljanja socialnovarstvenih storitev je potrebno izpeljati na način, ki bo zagotavljal socialno varstvo 
in socialno enakopravnost vsem uporabnikom socialno-varstvenih storitev in s tem zadovoljil kriterije socialne 
države kot ustavno kategorijo, ki jo inkorporira Ustava Republike Slovenije, poudarja Pravno informacijski center. 

V tujini so organizacijske oblike, v katerih se izvajajo storitve za starejše, zelo različne. Obstajajo države, kjer 
prevladujejo javne ali državne institucije, do držav, kjer prevladujejo zasebne institucije. Ustanovitelji slednjih so 
številni: karitativne organizacije, zasebniki, zavarovalnice in podobni. 

Projektni tim meni, da je potrebno že v začetnem delu projekta natančneje proučiti prednosti in 
slabosti različnih ureditev in praks v tujini. 
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5.Pri iskanju rešitev statusnega preoblikovanja domov za starejše je potrebno izhajati iz določb zakona o 
zavodih, zakona o gospodarskih družbah in zakona o socialnem varstvu. 

Po zakonu o zavodih se zavodi ustanovijo za opravljanje dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Za opravljanje 
javnih služb se ustanovijo javni zavodi. Zavodi lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena 
opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. 

Po zakonu o gospodarskih družbah je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost, to je dejavnost zaradi pridobivanja dobička. Družbe pa se štejejo za gospodarske tudi tedaj, če v skladu 
z zakonom v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna. 

Po zakonu o socialnem varstvu je dejavnost socialnega varstva nepridobitna. Storitve, ki jih zakon določa kot 
javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni zavodi ter druge pravne in fizične 
osebe, ki pridobijo koncesijo. S to določbo, ki je vsebovana v drugem odstavku člena 41 .b tega zakona, zakonodajalec 
po mnenju Pravno informacijskega centra nedvomno izraža svojo namero nediskriminatorno odpreti dejavnost 
opravljanja socialnovarstvenih storitev vsem organizacijam ne glede na njihove statusno pravne oblike. 

Projektni tim ugotavlja, da veljavna zakonodaja omogoča izvajanje storitve institucionalnega varstva 
v različnih organizacijskih oblikah. Glede statusa izvajalca ne predpisuje vrste pravne osebe, kar 
pomeni, da načeloma lahko storitev izvajajo vse vrste pravnih oseb kot tudi fizične osebe. Če izvajalec 
ni javni zavod, potrebuje za opravljanje storitve v okviru mreže javne službe koncesijo. 

6.Storitve socialnega varstva po prvem odstavku člena 41 .b zakona o socialnem varstvu lahko opravljajo 
pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi. Opravljanje storitev je potrebno zagotoviti v skladu z izrecno določbo člena 41 .a zakona o socialnem 
varstvu, ki določa, da je socialnovarstvena dejavnost nepridobitna. 

Dejavnosti socialnega varstva, ki se po zakonu vedno izvajajo kot nepridobitne, so zgolj tiste dejavnosti, ki so 
vključene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifro N 85.3. Za druge dejavnosti, ki bi jih lahko izvajale 
socialnovarstvene organizacije, pa ni ovir, da se ne bi opravljale kot dodatne, glede na naravo lahko tudi kot 
pridobitne dejavnosti. Na ta način bi socialnovarstvene organizacije v primeru delne liberalizacije urejanja tega 
področja lahko del svoje dejavnosti financirale iz lastnih prihodkov, kar bi pospešilo zlasti njihov razvoj in širjenje 
storitev, ki jih ponujajo domovi za starejše. To je, kot opozarja Pravno informacijski center, glede na tendence 
demografskih gibanj v razvitem svetu zahodne Evrope nujno potrebno za zagotovitev socialnega ravnovesja in 
socialne varnosti starostnikov. 

Izhajajoč iz teze projektnega tirna, da javni zavodi niso najprimernejša oblika za doseganje strateških ciljev in 
nalog na področju varstva starejših, in upoštevaje dejstvo, da gre za nepridobitno dejavnost, bi bilo načeloma 
možno, da bi bili domovi za starejše organizirani kot zavodi ali kot gospodarske družbe. Po podrobnejšem proučevanju 
je možno ugotoviti, da varianta o preoblikovanju v zavode, ki ne bi bili javni zavodi, ne bi bila smiselna, saj bodo 
domovi v velikem delu opravljali javno službo. Za opravljanje javne službe pa se po zakonu o zavodih ustanovijo 
javni zavodi. 

Glede na navedeno se po mnenju projektnega tirna kaže kot najustreznejša oblika organiziranost po 
zakonu o gospodarskih družbah, s tem da je potrebno temeljito proučiti, katera od vrst gospodarskih 
družb je najprimernejša. 

Zakon o socialnem varstvu daje podlago za statusno-pravno oblikovanje socialnovarstvenih zavodov v katerokoli 
statusno-pravno obliko, ki jo pozna slovenski pravni red in je v skladu s četrtim odstavkom 1. člena zakona o 
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gospodarskih družbah, ki omogoča, da se bodisi osebne bodisi kapitalske družbe štejejo kot gospodarske družbe 
tudi tedaj, če v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna. 

7.Cilj spremembe organiziranosti ni pridobivanje dobička, ampak zgolj večja prilagodljivost potrebam, 
boljša operativnost, povečanje kvalitete zaradi vpliva konkurenčnosti. Dejstvo je, da domovi kot gospodarske 
družbe ne bi izvajali samo storitev, ki jih določa zakon o socialnem varstvu, ampak tudi druge storitve, ki 
se lahko opravljajo po tržnih načelih. 

Storitve institucionalnega varstva starejših bi domovi za starejše, če ne bi bili organizirani kot javni zavodi, opravljali 
na podlagi koncesije. 

V primeru, da pride do preoblikovanja sedanjih javnih zavodov v gospodarske družbe, so pri izvajanju 
storitev po zakonu o socialnem varstvu v obstoječi zakonski ureditvi dane ustrezne podlage za 
zagotovitev javnega interesa in načela nepridobitnosti. Projektni tim meni, da bi bila ustrezna razmerja 
med državo in domovi urejena na podlagi odločbe o podelitvi koncesije s koncesijsko pogodbo, 
domovi pa bi morali pridobiti tudi soglasje k ceni socialnovarstvenih storitev in v poslovnih knjigah 
voditi ločeno poslovanje s sredstvi od opravljanja javne službe in s sredstvi od opravljanja dejavnosti 
na trgu. 

V skladu z določbo člena 41.b zakona o socialnem varstvu namreč druge pravne in fizične osebe opravljajo 
storitve socialnega varstva, ki so javna služba in se izvajajo v okviru mreže javne službe, na podlagi koncesije. S 
koncesijo si koncedent praviloma pridrži široka pooblastila nadzora nad upravljanjem in izvajanjem storitev 
koncesionarja v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe. Predhodno pa v koncesijskem aktu oziroma v 
koncesijski pogodbi v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva in Pravilnikom o koncesijah na področju 
socialnega varstva določi storitve, ki so predmet koncesije, obseg posamezne storitve, krajevno območje, uporabnike 
storitve, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja storitev, način plačila koncesije in vrsto drugih določb, 
ki jih država kot odgovorna za organiziranje javne službe nalaga izvajalcu koncesije. 

S tem se, kot poudarja Pravno informacijski center, dejansko zagotavlja izvajanje storitev socialnega varstva v 
skladu z Nacionalnim programom in načeli socialne države. 

8.Za zagotovitev večje učinkovitosti in racionalnosti v poslovanju bi bilo smiselno združiti določene 
poslovne funkcije domov. 

Možne skupne funkcije bi lahko bile: 
- priprava javnih naročil in dogovarjanje z "monopolnimi" skupnimi dobavitelji, 
- skupen informacijski sistem, zagotavljanje programske opreme in njenega vzdrževanja, 
- skupno urejanje osnov za pogoje izvajanja javne službe - za socialnovarstveno in zdravstveno dejavnost, kot 

sta obseg in vrednotenje storitev, 
- priprava skupnih osnov za urejanje interne regulative, 
- usklajevanje sprejemov starejših v domove glede na razpoložljiva mesta, 
- skupne osnove za urejanje delovnih razmerij in stimulativnih plač, 
- statistična in analitska dejavnost 
- ter sistem strokovnega izobraževanja zaposlenih. 
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Pri združevanju poslovnih funkcij je treba po mnenju projektnega tirna izhajati iz dejstva, da se 
združujejo funkcije, ki se skupno lahko izvajajo ceneje in kvalitetnejše in pri tem ne zavirajo procesov 
in avtonomnosti v posameznih domovih ter da se ne združujejo tiste funkcije, ki spodbujajo 
konkurenčnost med domovi. 

9.Pri pripravi projekta učinkovitejše organiziranosti za upravljanje domov za starejše bi bilo potrebno 
proučiti več možnih variant. 

Kot osnovne možnosti se kažejo: 

- kadrovska okrepitev pristojnega ministrstva oziroma oblikovanje samostojne službe v njem, ki bi hitro in učinkovito 
izvajala vse naloge, jih državi kot lastniku in ustanovitelju javnih zavodov nalagajo številni predpisi. Ta varianta 
je sicer najmanj racionalna, vendar je v primeru, da se država kot ustanovitelj ne bi odločila za nobeno drugo, 

* nujen pogoj, da ne pride do zastojev v upravljanju domov; 

- ustanovitev posebne agencije za razvoj področja varstva starejših in izvajanje funkcij upravljanja, na katero bi 
država prenesla vse pristojnosti, ki jih ima v zvezi upravljanjem domov za starejše kot njihov ustanovitelj in kot 
njihov lastnik. Hkrati bi pooblastila agencijo za prenos določenih upravljalskih funkcij neposredno na domove; 

- preoblikovanje sedanjih javnih zavodov v gospodarske družbe na način, da se ustanovi krovna družba, ki bi 
prevzela določene funkcije upravljanja in nekatere združene poslovne funkcije ter imela vlogo ustanovitelja 
posameznih domov; 

- preoblikovanje obstoječih domov v družbe, ki nato ustanovijo gospodarsko interesno združenje ali družbo z 
dejavnostjo opravljanja združenih poslovnih funkcij. 

V postopku priprave projekta je treba proučiti učinke in posledice posameznih že navedenih 
organizacijskih oblik in tudi drugih ter izbrati najustreznejšo. Pri pripravi projekta bi zato morali 
sodelovati vsi zainteresirani partnerji: država in občine, socialna zbornica, skupnost socialnih zavodov, 
uporabniki, sindikati in še kdo. V pripravo projekta je treba vključiti strokovnjake različnih strok. 

Predstavljene ugotovitve in zamisli projektnega tirna bi ob zaključku te predstavitve mogli strniti v naslednjem 
povzetku: 

1. Za uresničitev ciljev nacionalnih programov je potrebno sprejeti določene ukrepe, ki bodo omogočili učinkovitejše 
upravljanje, hitrejše prilagajanje potrebam starejših ljudi in večjo kakovost storitev. Rešitve je možno iskati v 
drugačni organiziranosti na ravni države ali v preoblikovanju domov. 

2. Pozitivni predpisi niso ovira za statusno preoblikovanje domov za starejše iz javnih zavodov v drugo statusno 
obliko. Prav tako veljavna zakonodaja omogoča, da država svojo vlogo in obveznost za zagotovitev javne 
službe ter s tem javni interes v celoti uresniči skozi koncesijsko razmerje, ki je pogoj za opravljanje javne 
službe, če izvajalec ni javni zavod. 

3. Ker so lahko učinki in posledice takšne ali drugačne odločitve zelo dolgotrajni, je potrebno v nadaljevanje 
projekta vključiti čim širši krog zainteresiranih strokovnih, političnih in nevladnih organizacij, organov ter 
posameznikov. 
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III. RAZPRAVA 

Peter Stare, Dom starejših občanov Preddvor 

Danes sem drugič ponosen, da sem član Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Prvič sem bil novembra, ko smo 
v Cankarjevem domu predstavili strateški program širši strokovni javnosti. Moji kolegi so tudi danes zadevo predstavili 
tako, da sem lahko ponovno ponosen. 

Postavlja se mi vprašanje, zakaj država ne zaupa odgovornosti za upravljanje domov delavcem v domovih in 
direktorjem domov. Zakaj dom ne more biti podjetje, zakaj direktorji ne poslovneži? Domovi želimo biti dobri gospodarji. 
Za naš dom v Preddvoru bom navedel nekaj številk za preteklo leto: imeli smo 22 milijonov obračunane amortizacije, 
v dom pa smo vložili 38 milijonov. To pomeni, da nismo bili slabi gospodarji. Sedaj kaže, da počasi izgubljamo 
amortizacijo. 

Omenjen je bil zasebni kapital. Zakaj ne? Bodoči stanovalci bi radi že sedaj investirali v domove. Večkrat me 
pokličejo, posebno zato, ker pripravljam projekt apartmajskega stanovanjskega naselja - pravim mu "naselje za 
starejše mladoletnike". Ljudje bi se radi kar vpisali in povedo, da imajo denar za vlaganje v ta namen. Zakaj ne bi 
tega omogočili tudi za domove? Seveda bi bila lastnina lahko še vedno državna, ti ljudje pa bi imeli določene 
prednosti. O vsem tem se je mogoče dogovoriti. Tega kapitala ni tako malo. Po neuradni raziskavi, ki smo jo 
opravili, je zelo veliko samih žensk, ki imajo hiše, stanovanja; to je mrtvi kapital, ki ni majhen. Lahko govorimo o 
nekaj sto tisoč markah in ta kapital bi lahko vložili v sobe ali nastanitvene objekte. S tem sem samo opozoril, da 
obstaja možnost za vlaganje tega privatnega kapitala v domove, vendar na poseben način. 

Rafael Zupančič, Koordinacija invalidskih organizacij Slovenije 

Pozdravljam tovrstne posvete in razprave, izrabil pa bi priložnost za nekaj konkretnih pripomb, ki bi morale biti 
upoštevane v nacionalnem programu socialnega varstva. Oblikovanje in sprejemanje nacionalnega programa ne bi 
smelo potekati brez razprav na Državnem zboru Republike Slovenije in ne brez njegovega vpliva.To pravim zaradi 
tega, ker vemo, da so ministri za to področje iz te ali one politične opcije. 

K aktivnemu sodelovanju pri načrtovanju in usklajevanju te pomoči je treba vključiti najširšo civilno družbo. Apeliral 
bi tudi na organizatorje tega posveta, razne skupnosti, državni svet in druge institucije, ki so povezane s socialnim 
varstvom, da si prizadevajo za kvaliteto življenja tako starejših kot invalidnih ljudi. Invalidnost ni problem samo 
mladih, ampak tudi starejših ljudi, je tudi problem bolnikov, prizadetih v najrazličnejših okoliščinah. Predlagam, da 
vzpodbujamo možnosti za neodvisno življenje izven institucij. To daje hkrati tudi večje možnosti za zaposlovanje 
nekvalificiranih kadrov. V praksi se je in se še dogaj.a, da ni vselej pomembna formalna izobrazba, pomembno je, 
da zna človek pomagati sebi in tudi drugemu. 

Andreja Čufar, Lekarniška zbornica Slovenije 

Ko sem poslušala današnja izvajanja, moram reči, da sem se počutila čisto domače, ker se tudi v lekarniški 
dejavnosti srečujemo z zelo podobnimi problemi, kot ste jih tukaj navajali. 

Mogoče gre za razliko le v tem, da se nekatere ugotovitve, ki jih navajate še kot pomisleke in kot bojazni, pri nas 
kažejo že kot dejstva. Tako na primer tudi zakon o lekarniški dejavnosti dopušča možnost za izvajanje lekarniške 
dejavnosti kot javne službe po eni strani javnim zavodom, po drugi strani pa tudi zasebnikom, ki si za to pridobijo 
koncesijo. Ustanovitelji in lastniki lekarn - javnih lekarniških zavodov - so občine, lokalne skupnosti, ki imajo 
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dolžnost, da na primarni ravni organizirajo zdravstveno dejavnost, katere del je tudi lekarniška služba. To izvajajo 
na ta način, da organizirajo oziroma ustanovijo javni zavod ali pa da podeljujejo koncesijo. V zadnjem času smo 
priča zelo pogostemu podeljevanju koncesij s strani občin, kar po drugi strani pomeni večanje stroškov na enoto v 
javnih zavodih. Občine kot ustanovitelji in lastniki tega premoženja se zelo suvereno vtikajo oziroma posegajo v 
naše poslovanje ter nam nalagajo določene dolžnosti in obveznosti. Posegajo na primer v organizacijo dežurne 
službe, kar spet pomeni večanje stroškov tega istega javnega zavoda, katerega ustanovitelj in lastnik je občina. V 
določenih primerih gre skratka za popolnoma nerazumljivo in nerazumno obnašanje teh ustanoviteljev. 

Po drugi strani pa smo enako kot vi omejeni z zakonodajo, ki ureja področje javnih financ. Tudi mi se srečujemo z 
novim zakonom o računovodstvu in problemi pri njegovem izvajanju v praksi in tudi mi enako problematično 
doživljamo enačenje javnih zavodov, ki pridobijo velik del dohodka na trgu z opravljanjem gospodarske dejavnosti, 
s tistimi zavodi, ki se v celoti financirajo iz proračuna. 

Zato bi v tem trenutku apelirala na zakonodajalca - če bo prišlo do spremembe zakonodaje - da bi se upoštevale 
tudi potrebe in stanje drugih javnih zavodov, ki so pravzaprav v enaki situaciji kot domovi. Zakonodajo bi bilo 
mogoče smiselno urediti na tak način, da bodo pokrite potrebe in obstoječe stanje tudi pri drugih javnih zavodih, ki 
pridobivajo prihodek na trgu. Vemo, da je taka še, recimo, Ljudska univerza v Kranju, s katero imamo nekaj več 
kontaktov in enako doživljamo problem tega grozečega zakona o javnih uslužbencih. Po zakonu bi farmacevti v 
javnih zavodih postali javni uslužbenci, farmacevti, ki opravljajo enako dejavnost pri koncesionarju ali so lastniki 
lekarne, pa ne bi zapadli pod ta zakon. Spet smo pravzaprav pri opravljanju enake dejavnosti na enak način v 
popolnoma različnem položaju; to bi kazalo upoštevati pri spreminjanju zakonodaje. 

Zvone Vukadinovič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 

V imenu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije vas želim pozdraviti. Posebej bi pozdravil gospoda 
Petra Starca, ker menim, daje res lahko ponosen. Tudi sam sem ponosen na Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 
ki se je v zadnjem obdobju razvila v tisti subjekt, ki bo združil vse potrebe domov za starejše v nekakšen pregleden 
in jasen cilj, ki ga boste preko skupnosti najlažje uresničili. 

Razvoj skupnosti poznam in zaradi tega sem to povedal; moram pa se dotakniti tudi projekta, ki ga trenutno vodite. 
Tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva se zavedamo vse problematike, ki se že dolgo časa razvija bolj 
v negativno kot v pozitivno smer. Zakaj? Zaradi tega, ker so bili v preteklem obdobju, kot je bilo že rečeno, tudi 
zaposleni za svoj prispevek v smislu dobrega gospodarjenja in boljšega dela deležni stimulacije, ki pa je v zadnjem 
času upadla, ker je vpliv na gospodarjenje in sam sistem zadevo izmaličil v negativno smer. 

Tudi sam sem želel, zato ker pokrivamo tudi lekarniško dejavnost, opozoriti na to dvojnost. Lekarne imajo res 
nekoliko poseben zakon, ki jim omogoča malo drugačen položaj, vendar imajo na drugi strani nekatere lekarne po 
deset, petnajst, tudi dvajset ustanoviteljev. S tolikimi ustanovitelji doseči konsenz, kako gospodariti, je praktično 
nemogoče. Vendar pa so razmejitev med socialnim nivojem, torej obveznim standardom, ki gre vsem, in drugim 
delom, ki podleže trgu, lekarne dosegle. Tudi v socialnih zavodih imate to možnost, da primarno in sami postavite 
nek okvir. Iz lastnih izkušenj lahko z gotovostjo trdim, da v tej državi ni nikogar, ki bi v korist drugega pripravil nek 
projekt in povedal, kaj je sedaj za nekoga, konkretno za vas ali za zaposlene, dobro. Vi ste tisti, ki boste morali v 
okviru tega projekta pripraviti minimalni standard, ki bo v 21. stoletju nakazal, kaj potrebuje starejši človek, katere 
usluge mu moramo nuditi in katere usluge so dodatek, so izboljšanje storitev in jih lahko starejši tudi sami financirajo. 
Nikoli nismo bili vsi enaki - nekateri imajo več, nekateri imajo manj, nekateri si lahko privoščijo več, nekateri manj. 
Vendar za tiste, ki si ne morejo privoščiti nič, smo in bomo poskrbeli; tistim, ki si lahko privoščijo več, moramo to 
omogočiti tudi v socialnih zavodih. 

Še ena zahvala; že drugič ste nas povabili k spremljanju vaših aktivnosti. Zahvaljujem se v imenu sindikata, 
vendar bi izrazil še naslednjo misel: zavedajte se, da brez zaposlenih v zavodih ne boste mogli ustrezno in hitro 
izpeljati nobenega projekta. Zato bi vas prosil, da povečate informiranost, da ljudem že v zgodnjih fazah razložite, 
za kaj gre ter da se z razvojem palete dela povečuje tudi paleta možnosti za zaposlitev. To jim razložite, da ne 
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bomo imeli potem problemov, kot jih imamo v nekaterih zdravstvenih zavodih. Ko gre za neko vrsto privatizacije, 
se vsi bojijo, še bolj nevarno pa je, da se upirajo nekaterim spremembam. Že tako nismo prav navdušeni nad 
spremembami, ampak če niti ne vemo točno, kaj nas čaka, če ne dobimo ustreznih zagotovil, je to še težje. Zato 
bi vas prosil, da s tega posveta pripravite kakšno poljudno informacijo za delavce, da bodo vedeli, kaj se dogaja. 

Tone Ipavec, ObčinaTrzin 

Prihajam iz pred kratkim ustanovljene občine in imam zato tudi celo kopico vprašanj. V srednjeročnem načrtu naše 
občine smo se namreč na željo velikega števila občanov opredelili, da se lotimo izgradnje doma za starejše 
krajane. 

Ko sem poslušal razprave in predavatelje, sem zaznal, da se že obstoječi javni zavodi, predvsem glede upravljanja, 
ukvarjajo z velikimi problemi. Postavljam si še več dilem, kot sem jih imel pred tem posvetom. Bili smo že pri 
gospe Apohalovi, državni sekretarki na ministrstvu za delo, kjer smo dobili nekaj zelo koristnih nasvetov. Vendar 
nas je ta posvet postavil pred dilemo. Zelo bi vam bil hvaležen, da mi kdor koli odgovori vsaj na nekaj osnovnih 
vprašanj. Praktično nam je vseeno, ali ustanovimo javni zavod ali kakšno drugačno obliko varstva za starejše 
krajane. Gre predvsem za to, da želimo ta dom, ki smo ga planirali v lepem okolju, speljati in zgraditi. Zato tudi moje 
naslednje vprašanje: kako priti do novega doma - s pomočjo države ali izključno s koncesijo? Kako priti do takšne 
koncesije? Po vseh opravljenih razgovorih smo zaznali, da je velika potreba in pripravljenost tudi privatnikov, da bi 
bili taki domovi kombinirani: del doma bi bil za socialne oskrbovance, del pa nadstandarden in z varovanimi 
stanovanji. Za to je privatni sektor pripravljen prispevati sredstva. 

Majda Šlajmer, državna svetnica prvega sklica 

Hvala lepa, da smem sodelovati na vašem posvetu; ne delam neposredno na tem področju, delam pa v lokalni 
skupnosti, ukvarjam se z lokalno politiko. Jasno je, da vprašanje, ki ga danes obravnavate, zadeva pravzaprav po 
svoje prav vsakega človeka v okolju, v katerem živimo, ali v skrbi za svojca, za katerega smo, če ne drugače, vsaj 
moralno odgovorni, ali pa v skrbi za lastno bodočnost. Avstrijski gost in prof. Hauc sta že nakazala možnost, da 
gledamo na te rešitve kot bodoči uporabniki. Če bi dejala, da sem predstavnica tipičnih bodočih uporabnikov, to se 
pravi tistih, ki najbrž ne bodo imeli apartmaja v novem domu ali kakšnih posebnih pričakovanj, bi vendar pritrdila, 
da so vaše odločitve in vaše pobude za vse nas zelo pomembne. 
Če sem povprečna državljanka in predstavnica povprečnih prebivalcev te države, mi je povsem jasno, da mora biti 
država primarno odgovorna, tako kot je odgovorna npr. za nacionalno zdravstvo, tudi za ta segment družbenega 
življenja. Ob tem, da ima država zelo različne instrumente in rešitve za javni in zasebni sektor, za nove oblike, 
morajo biti zahteve po kvaliteti in nadzorni sistem seveda popolnoma enaki.Tako bi verjetno bili umaknjeni tisti prvi 
pomisleki o spremembah, ki so bili že omenjeni. Enako smo to doživljali na področju zdravstva. 

Tisti, ki danes še delamo ali se pripravljamo na drugačne oblike življenja, izhajamo iz sistema, kjer smo poznali 
samo oblike državne ali javne službe. Zato vse nove skrbi med ljudmi ne izhajajo iz nekih materialnih, organizacijskih 
novih rešitev, ampak so prav takšne, kot so se pojavljale ob spremembah zdravstva; lahko bi rekla, gre za vprašanje 
nacionalne etike v odnosu do vseh prebivalcev. 

Kako bo ta nova oblika, pa tudi zasebništvo, ki ga zaradi nepoznavanja sprejemamo z določeno bojaznijo, reševalo 
pravice vseh državljanov? Danes že imamo določene pravice, imamo listino o človekovih pravicah in ker je večina 
prebivalcev domov tudi pacientov, imamo še evropsko deklaracijo o pravicah pacienta; sem državljanka, ki je 
plačevala vse davke in torej pričakujem, da država je in bo to porabila za primerno infrastrukturo, ki zadeva tudi to 
obdobje življenja. Spadam v tisto skupino ljudi, ki bo zahtevala normalen standard tudi takrat, ko bo živela v domu 
za starejše; sama pričakujem, dabom imela pravico odločiti se za nadstandard, ker bo pač neka določena skupina 
ljudi hotela vložiti svoje prihranke v tak namen. Seveda vemo, da bo vedno v vsaki družbi tudi skupina ljudi, ki iz 
kakršnih koli razlogov niso mogli niti s svojimi prispevki, niti z davki, niti s pokojnino ustvariti možnosti, da bi sami 
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aktivno prispevali k temu. Vendar, vse tri skupine ljudi so državljani države, ki \6 v načelu odgovorna za to, da bo 
- tako kot ste danes predlagali - s primerno spremenjeno zakonodajo in organizacijo stvari spremenila. Če dovolite, 
bi dejala še to. Jasno je, da moramo biti realisti in dati ljudem to, kar potrebujejo, ampak res samo to, kar potrebujejo. 
To verjetno zmore vsaka država. Zato pričakujem, da bo reorganizacija domov tudi dejansko prinesla v lokalno 
skupnost službe in servise, ki bodo najbrž pomagali stvari ekonomsko lažje reševati; da boste imeli tehnične 
rešitve - bodisi da je to oskrba s prehrano, pranje, pedikiranje, frizerji - za vse tiste usluge, ki jih ljudje potrebujejo; 
v zdravstvu jim pravimo "hotelski del", ter da boste v nekem smislu pomagali ljudem, da se bodo odločili za bivanje 
v domovih takrat, ko bo to res nuja. To se pravi, da ne bomo pretirano pospeševali gradnje domov v smislu 
kvantitete, pač pa v smislu kvalitete. Pomagati bo treba službam, ki delajo v lokalni skupnosti, da bodo ljudje ostali 
doma. Zdravstvo mora prispevati svoj delež in seveda ta drugi del moramo tudi dobiti.To je prav gotovo eno izmed 
temeljnih vprašanj, ki bo verjetno tudi materialna podpora temu, da bomo bolj iskali kvalitativne rešitve, ker ne 
bomo zmogli previsokih investicij in predvsem kvantitativnih rešitev. Kot rečeno, delam z ljudmi. Kje je še problem? 
Problem ljudi je, da bi zelo pogosto skrbeli še za svojce, če to ne bi bilo 365 dni na leto, torej ves preostanek 
življenja. Zato bi bilo idealno in ne nerealno pričakovanje, da bi tudi domovi imeli na razpolago nekaj sob, kamor bi 
lahko za nekaj časa, za kratko bivanje dali svoje starejše svojce; to bi omogočalo, da gredo svojci lahko npr. na 
kongres, na dopust, da živijo količkaj normalno življenje. V zdravstvu vemo, da so ljudje, ki dolgo nosijo polno 
odgovornost za svojce in jim nikoli ne pomagamo, naši jutrišnji bolniki - telesni ali duševni. O tem bi morali nujno 
razmišljati. 

Kot rečeno, tudi sama bom verjetno stopila skozi ta vrata. Včasih je poimenovanje samo beseda, ampak vsaka 
beseda nosi za seboj neke posledice. Dokler bom aktivna in dokler s svojim deležem prispevam za to, da bom 
lahko živela v nekem dostojnem domu za upokojence, ne bi bila rada oskrbovanka. Upam, da boste opustili ta 
izraz, ki silno pasivizira, nas po svoje degradira in nas res spominja na zgodovinske hiralnice. 

Žarka Brišar Slana, Socialna zbornica Slovenije 

Posebej sem počaščena, ne pa tudi presenečena, saj poznam in spremljam vaše delo, ker je v današnjih predstavitvah 
tako široki javnosti, vključenega toliko ustvarjalnega naboja in toliko vizije, ki je ne bi pripisala državnim uradnikom. 
Zato bi mogoče polemizirala tudi s tisto tezo, da državni uslužbenec a priori ne more biti ustvarjalen in ne more biti 
motor razvoja institucije, ki mu je dana v upravljanje in za katero seje odločil, dajo upravlja. S tem, kar ste danes 
predstavili, ste negirali tezo enega izmed vas in dokazali, da nas, predvsem ustvarjalnih, tudi zakonodaja in 
predpisi ne morejo privesti v položaj ubogljivih realizatorjev nalog, ki jih predpiše nekdo, recimo država. Mislim, da 
je zelo pomembno poudarjati, da so zavodi in vse organizirane oblike organizirane zato, da skrbijo za uporabnike, 
tudi za osebe s posebnimi socialnimi potrebami. Seveda so te posebne socialne potrebe s starostjo drugačne, 
večje, in zato bi polemizirala tudi s tisto tezo, da je večina vključitev v domove za starejše indicirana s poslabšanjem 
zdravstvenega stanja. Če govorimo o socialnih zavodih, bi morda spomnila na referat gospoda Maderja, da so to 
vendarle posebne potrebe starejših, ki so nastopile in so spremenjene tudi zaradi spremenjenega zdravstvenega 
stanja. Če je namreč naše zdravstveno stanje tako zelo kritično in nujno potrebujemo samo ali pa pretežno 
zdravstveno nego, bi morale na te potrebe odgovoriti zdravstvene organizacije, bolnice in tudi negovalnice, ki jih 
vsi zelo pogrešamo. Negovalnice so nekako tudi sestavni del domov za starejše, kar je morda neka prehodna ali pa 
tudi stalna rešitev, in zanje verjetno veljajo nekatere druge pravice in druge vloge. V zdravstvu govorite o pacientih, 
v socialnem varstvu govorimo o uporabnikih, ki so aktivni, ki ne želijo biti napoteni, ki se hočejo sami odločati, kam 
in kdaj se bodo vključili in ki želijo soodločati v domu, ki običajno potem ni več samo začasen, ampak tam tudi 
živijo. 

Interes ali pa aktivizacija starejših generacij in vsakega posameznika, ki prepozna te svoje osebne potrebe, je 
zanesljivo tudi gonilna sila razvoja in razmišljanj, vtkanih v današnje predstavitve. 

Menim, da je pomembno, da je na podlagi današnjih predstavitev konec ugibanj ali pa morda celo zlonamernih 
misli, da Skupnost socialnih zavodov in direktorji domov mislijo samo na privatizacijo. Predstavljene organizacijske 
in vsebinske oblike kažejo, da je interes vseh, ki skrbijo za starejše, upoštevan, da pa iščete in skupaj iščemo 
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samo najboljše oblike, da bi bila ob upoštevanju vseh interesov dana možnost kreativnega razvoja in skrbi za to 
področje. Interes investitorjev se zagotovlja z oblikami javnih zavodov, organizacijske oblike pa naj bi bile bolj 
odprte, svobodne, nepridobitne. 

Prek potencialnih vlaganj v investicije je morda možno razmišljati tudi o fundacijah, kjer bi se združevala sredstva 
države, zasebnikov ali pa tudi drugih gospodarskih družb, zato da bi zgradili nove, zanesljivo zelo potrebne kapacitete. 

Tretje, kar bi želela reči, je, daje zanesljivo upoštevano tudi tisto pravilo, da ostaja stroka ali standard bivanja v teh 
domovih za vse ljudi v povprečju na nek način enako dosegljiv ali enako optimalen. Zelo nevarno bi bilo ohranjati 
ali pa gojiti tezo, da bi bila za revne ljudi dovolj neke vrste "hiralnica", za izjemno bogate pa bi investirali v posebne 
zavode. Slojevitost v naši družbi obstaja, obstajajo pa tudi korektivi, ki jih država vgrajuje v vse svoje dokumente, 
da je vendarle vsak človek dolžan uživati neko dostojanstveno življenje, tudi kadar ne more sam opravljati vseh 
svojih funkcij ali kadar ima posebne socialne potrebe, kar je značilno tudi za življenje v starosti. 

Morda bi zaključila samo še s pobudama, ki že potekata in se uresničujeta. Nadaljujmo sodelovanje v okviru 
socialnega varstva s skupnostmi in z drugimi organiziranimi izvajalci, pa tudi strokovnimi društvi, kot je skupnost 
domov za starejše oziroma skupnost socialnih zavodov kot organizator tega srečanja, pri pripravi standarda znanj 
zaoskrbovalke na domu. To je posebna storitev, namenjena starejši populaciji in drugim, preden je nujno razmišljati 
o vključitvi v dom. Sodelovanje v okviru postavljanja standardov znanj, torej tudi standardov izobraževanja za vse 
poklice, ki delajo neposredno z vključenimi osebami, uporabniki v domovih, je nujno in pri tem bomo zanesljivo 
sodelovali in načrtovali delo tudi v prihodnje. Ta standard znanj pa ne sme in ne more vključevati samo strokovnih 
in znanstvenih spoznanj, spoznanj znanosti, ampak mora vključevati tudi nekaj, brez česar domovi in te institucije 
ne morejo delovati - brez srca strokovnjakov. Če govorimo o domu za starejše, je to nadomestni dom, kamor 
hodimo ali hodite nekateri v službo ali na delo, nekateri pa tam živijo in so stanovalci tega doma. Vemo, da 
kakovost doma tudi v našem osebnem, intimnem smislu ni v stavbi, v hiši, stanovanju, opremljenosti, v tem, kaj 
imamo, ampak je v vzdušju, ki vlada v medsebojnih odnosih. To vzdušje in te odnose, ki bi uporabnike prepričali, 
da so tu res stanovalci, ne pa oskrbovanci, v domovih že gradite, standard znanj in standard bivanja pa je potrebno 
graditi in postavljati tudi v prihodnje. To pomeni, da bo treba zelo pogosto prisluhniti željam, ugovorom ali predlogom 
uporabnikov in jih nekako institucionalizirati, torej uveljavljati njihov glas in njihovo voljo. 

Partnerstvo, ki je že vgrajeno v vašo strategijo, ki jo kot upravljalci in direktorji teh domov sprejemate in občutite za 
vse veliko odgovornost, se bo pravzaprav izkazovalo v prihodnjem sodelovanju vseh, tudi ob soglasju države kot 
odgovorne za to področje, pa tudi parlamenta kot najvišjega zakonodajnega telesa. 

Torej, veliko dela čaka nas in vas tudi v prihodnje. Mislim pa, da nam prav to prepričanje, da želimo in hočemo 
narediti kaj dobrega za nas, za našo in za starejšo generacijo, pa tudi biti s tem za vzor otrokom, mlajšim generacijam, 
lahko daje polet za naprej. 

Peter Mader 

Navezal bi se na misel predzadnje govornice, da bi bilo treba poleg domov razširiti tudi druge socialne storitve, ki 
bi omogočile ljudem, da bi ostali zunaj doma in dlje časa samostojno živeli. 

Razvili smo zelo širok spekter storitev, na podlagi politične volje in odločitev ter v sodelovanju s socialnimi službami, 
politiko in tako dalje. Ukvarjamo se z razvažanjem hrane, temu pravimo hrana na kolesih; poleg tega imamo tudi 
specialne negovalne službe za nego na domu, imamo gospodinjsko pomoč, ki omogoča starejšim ljudem, da lahko 
dlje časa ostanejo v lastnem stanovanju, in še, kar je posebej kritično, posebne službe za hišna popravila, ki 
opravijo določena popravila na domu. 

V naših domovih za starejše pozorno spremljamo ta razvoj. Rezultat vseh teh dejavnosti je, da ljudje prihajajo v 
dom bistveno starejši kot prej, in nenadoma je povprečna starost v naših domovih poskočila na 84 let. Ugotovili pa 
smo še negativno stran in sicer da lahko z vsemi temi ambulantnimi službami poskrbimo za vse mogoče potrebe 
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starih ljudi, so pa take službe prisotne na domu le četrt ure ali morda eno uro. Tako s tem ne moremo preprečiti 
osamljenosti starih ljudi. Močno pa se kaže problem vedno večje osamitve starostnika. Eden od rezultatov je - to 
so nam sporočili naši kolegi iz lekarniškega področja - da starejši ljudje vedno več jemljejo psihofarmakov. Ugotovili 
smo tudi, da narašča število samomorov in poskusov samomorov pri starejših osamljenih ljudeh. 

Dejstvo je, da domovi za starejše nimajo samo naloge zadovoljevati fizičnih potreb svojih oskrbovancev, temveč 
je njihova naloga skrbeti tudi za njihovo psihično počutje; in za to dejansko skrbijo. Ugotovili smo tudi, da smo imeli 
v domu za starejše s kuhinjo za 3.000 oseb nenadoma samo še 300 obrokov. Imamo tudi druge, npr. za perilo in 
tako dalje, ustrezno velike kapacitete. Dejstvo je, da mora dom poskrbeti tudi za vse te ambulantne službe. V 
bistvu se mora dom spremeniti v nekakšen center, ki s tem, da nudi vse mogoče ambulantne storitve, skrbi za 
starejšega človeka, dokler še lahko živi doma ter s končnim ciljem, da potem enkrat prej ali slej pride v dom. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta 

Gospa Žiberna Angelca z Zveze društev upokojencev Slovenije je napisala zanimiv predlog, zato ga bom prebral. 
Gre za neupoštevanje starejših pri nastajanju programov. Takole pravi: "Predlagam, da se letos organizira posvetovanje 
o diskriminaciji, zlorabi, nasilju nad starejšimi, ker je OZN to vsebino uvrstila v mednarodno leto Kultura miru. Naša 
zveza zaključuje analizo 7.400 starejših ljudi v 14 občinah na temo Kaj potrebujejo starejši danes." 

Michiel J. E. Kok 

Prvič, k temi starejši ljudje; tudi jaz sem jih danes pogrešal. Na Nizozemskem namreč ne bi bilo možno imeti take 
diskusije brez prisotnosti starejših. 

V svojem referatu sem si prizadeval, da se ne bi dotikal lastninske pravice nad domovi, pač pa da bi povedal nekaj 
o razmerji: med strankami, domovi in državo in sicer s stališča storitve. Druga relacija med upravo in državo je 
finančna in se nanaša na stroške za gradnjo in vzdrževanja stavb. Pravzaprav je povsem nepomembno, čigava je 
stavba; ali je last države, ali privatne fundacije, ali celo privatne osebe. Vsak lastnik stavbe mora skrbeti za njeno 
vzdrževanje. 

Govoril sem že o tem, kako naj bi organizirali nego. To ni le naloga doma za starejše, temveč vsakega, ki nudi 
storitve kakršne koli nege. Ob včerajšnjem obisku doma za starejše mi je socialna delavka razložila politiko do 
starejših ljudi. Teorija in prikazano je bilo zelo dobro, potem pa je vprašala, kako naj to uresničijo, saj jih birokracija 
pri tem močno ovira. Iz lastne izkušnje izpred dvajsetih let sem ji povedal, da smo takrat imeli proračun in če smo 
v enem letu imeli prihranek, bi ga morali pač vrniti v državni proračun. Država pa od mene ni nikoli ničesar dobila. 
Oktobra sem točno preračunal, koliko denarja bom porabil do konca leta, koliko mi ga bo ostalo, ter ugotovil, kaj 
potrebujemo mi in kaj potrebujejo naši oskrbovanci, nato pa smo hitro vse kupili. Finančni uradniki so me seveda 
"prijeli za vrat" in vprašali, zakaj vedno konec leta kupujemo vse mogoče. Običajno sem lahko samo odgovoril, da 
pač ne morem kupovati na začetku letu, ker ne vem, kako bodo stvari potekale in da bi vsak na mojem mestu 
ravnal enako oziroma kupoval konec leta. Mogoče bi morali povabiti kakšnega uradnika ali politika, da bi kot 
namestnik direktorja delal mesec dni v domu. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta in vodja posveta 

Gospod Kok nam je dal kar nekaj poguma. Današnji posvet je tudi dodatno dal smisel državnemu svetu. Državni 
svet, ki je na nek način korektura v našem življenju, v naši državi, je zbral na tak način veliko argumentov, s 
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katerimi bo posredoval tudi svoje predloge in pripombe. Prav v tem vidim smisel, ko lahko današnjo temo vključimo 
v delo naših interesnih skupin. Nameraval sem izpostaviti predvsem lokalne interese, še posebej interese 
negospodarstva, menim pa, da so tako gospodarstvo kot sindikati, kmetje, obrtniki in svobodni poklici vključeni v 
tako temo. Prav v tem vidim velik smisel našega dela in vključevanja in veseli me, da smo našli skupno pot z 
našimi soorganizatorji. 

V določeni meri je bil izpostavljen problem centralizma. Ta ustvarja določene pogoje, ki nekako ovirajo delo, ambicije, 
pa tudi razvoj. To se kaže tudi v delu domov za starejše občane. 

Prepričan sem, o tem je govoril g. Kok in tudi nekateri udeleženci, da se bo ta problematika prenesla tudi na druge 
segmente našega javnega življenja, kjer centralizem ni ravno najboljša izbira. Zato je ta tema, ki ste jo odprli z 
domovi za starejše občane in nekako zaorali ledino tudi v to smer, verjetno zelo uporabna za aplikacijo na veliko 
področij. Mislim, da se bo potrebno včasih otresti reka: "Varčujmo, pa naj stane kolikor hoče." V bistvu to spodbuja 
birokratski sistem centralizma; morali bomo biti bolj racionalni. 

Menim, da smo zbrali kar nekaj predlogov, veliko strokovnih argumentov, veliko tudi vaših izkušenj, ki ste jih podali 
v razpravah in v gradivu, tako da bomo v državnem svetu obravnavali to temo in podali predloge v skladu z našimi 
ustavnimi pristojnostmi; gre za zakonodajno pobudo za sprejem zakona, predlaganje sprememb na že sprejeto 
zakonodajo, mogoče za referendumsko pobudo, ustavno presojo. To so možnosti državnega sveta in s tem, ko 
smo se aktivno vključili v vaša prizadevanja, imate seveda omenjene možnosti na razpolago; ne samo kot civilna 
družba, tudi kot strokovne institucije, zavodi, državne institucije in seveda tudi kot posamezniki. 

Posvet bi zaključil tako, da bi se najprej zahvalil vsem, ki ste iz svojih izkušenj in z novimi zamislimi prispevali k 
izvedbi današnjega posveta. Posebno zahvalo izrekam projektnemu timu, s tem tudi gospodu Zdravku Kavčiču iz 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, soorganizatorju gospodu Milanu Krajncu, predsedniku Skupščine Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije in še posebej obema eminentnima predavateljema iz tujine. 

IV. PRILOGA 

Informacija o možnostih statusnega preoblikovanja javnih socialnovarstvenih zavodov - domov 
za starejše v druge statusne pravne oblike 

V zvezi z vprašanjem možnosti statusnega preoblikovanja domov za starejše, ki so organizirani po Zakonu o 
socialnem varstvu (Ur.l. 54/92) kot javni socialnovarstveni zavodi v druge statusne pravne oblike, ugotavljamo 
sledeče: 

1. Po zakonu o socialnem varstvu sodi institucionalno varstvo, ki ga izvajajo domovi za starejše, med storitve, 
namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav. Obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali organizirani 
obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa 
bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Javni socialno-varstveni zavodi upravljajo z 
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državnim premoženjem, s katerim država zagotavlja in razvija delovanje socialnovarstvenih zavodov ter preprečuje 
socialne stiske. Zaradi porekla premoženja, s katerim upravljajo javno socialnovarstveni zavodi in zaradi dejstva, 
daje ustanovitelj vseh domov Republika Slovenija, so pri svojem poslovanju vezani na številne predpise, ki 
urejajo javne finance, državni proračun, javna naročila ter način upravljanja z javnim premoženjem. Vsi ti predpisi 
niso prilagojeni dejavnostim domov za starejše, saj večinoma izhajajo iz predpostavke, da so prilagojeni 
poslovanju tistih javnih zavodov, ki so financirani iz proračunskih sredstev. Zato pri poslovanju domov povzročajo 
nefleksibilnost in v zadnjem času tudi že zastoje pri izvajanju nekaterih nujnih nalog. Vse navedeno pa ovira 
tekoče poslovanje poslovanje zavodov, s čemer se znižuje njihova poslovna in ekonomska učinkovitost. Pretirana 
regulativa, ki skuša uveljaviti smotrno porabo denarnih sredstev in centralizacijo upravljanja, ima negativne 
posledice, ki v veliki meri izničujejo namen zakonodajalca, ko gre za tako specifične zavode, kot so domovi za 
starejše, ki večino svojih sredstev pridobijo s plačili neposrednih uporabnikov. 

2. Iz navedenih razlogov pod tč. 1. se je v javnih socialnovarstvenih zavodih uveljavila težnja po statusnih in 
organizacijskih spremembah, ki bi jim omogočala promptnejše poslovanje in učinkovitejše razporejanje finančnih 
sredstev. Z uveljavitivijo sodobnejšega sistema poslovanja bi največ pridobili uporabniki socialnovarstvenih 
storitev, katerim bi se na ta način lahko nudile kakovostnejše in raznovrstnejše storitve. Večina držav zahodne 
Evrope je že sprostila restriktivnost regulacije ureditve socialnovarstvenih storitev v skladu z modernejšemi 
idejami socialne države, ki posega v tržne mehanizme le tam in v meri, ki je utemeljeno potrebna. Spremembe 
sistema zagotavljanja socialnovarstvenih storitev je potrebno izpeljati na način, ki bo zagotavljal socialnovarstvo 
in socialno enakopravnost vsem uporabnikom socialno-varstvenih storitev in s tem zadovoljil kriterije socialne 
države kot ustavno kategorijo, ki jo inkorporira Ustava RS. 

3. Zakon o socialnem varstvu v drugem odstavku 41 .b člena izrecno določa, da navedene socialno-varstvene 
storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni 
socialno-varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. 

S tem zakonodajalec nedvomno izraža svojo namero odpreti dejavnost opravljanja socialnovarstvenih storitev 
nediskriminatorno vsem organizacijam ne glede na njihove statusno pravne oblike. 

Opravljanje storitev socialnega varstva, ki jih po prvem odstavku navedenega 41.b člena lahko opravljajo 
pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, je potrebno zagotoviti v skladu z izrecno določbo 41 .a člena Zakona o socialnem varstvu, ki določa, da 
je socialnovarstvena dejavnost nepridobitna. Dejavnosti socialnega varstva, ki se po zakonu vedno izvajajo kot 
nepridobitne, so zgolj tiste dejavnosti, ki so vključene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifro N 85.3. Za 
ostale dejavnosti, ki bi jih lahko izvajale socialnovarstvene organizacije in ki presegajo obvezno raven iin obseg 
zagotavljanja socialnih storitev, ki jih določata zakon o socialnem varstvu in Nacionalni program socialnega 
varstva do leta 2005 ter Program varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v RS, pa ni ovir, da se 
ne bi opravljale kot dodatne, glede na naravo lahko tudi kot pridobitne dejavnosti. Na ta način bi socialnovarstvene 
organizacije v primeru delne liberalizacije urejanja tega področja lahko del svoje dejavnosti financirale iz lastnih 
prihodkov, kar bi pospešilo zlasti njihov razvoj in širjenje storitev, ki jih ponujajo domovi za starejše. To je glede 
na tendence demografskih gibanj v razvitem svetu zahodne Evrope nujno potrebno za zagotovitev socialnega 
ravnovesja in socialne varnosti starostnikov. 

Zakon o socialnem varstvu torej daje podlago za statusno-pravno oblikovanje socialnovarstvenih zavodov v 
katerokoli statusno-pravno obliko, ki jo pozna slovenski pravni red. Navedena določba predstavlja zakonsko 
podlago, ki jo zahteva 4.odstavek l.člena Zakona o gospodarskih družbah, ki omogoča, da se bodisi osebne, 
bodisi kapitalske družbe štejejo kot gospodarske družbe tudi tedaj, če v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, 
ki ni pridobitna. Takšno možnost, da se kot gospodarska družba šteje tudi družba, ki deloma ali v celoti opravlja 
nepridobitno dejavnost je v nemškem pravu obveljavljena tako v G.mbH-Gesetz kot tudi v Aktien-Gesetz, torej 
v obeh oblikah kapitalskih družb. 

4. Kljub navedenemu pa ne gre spregledati problematike takšnega prehoda, ki se v glavnem skoncentrira na dva 
problematska sklopa: 
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a.) Poreklo kapitala 

V kolikor bodo obstoječi javno socialnovarstveni zavodi zgolj spremenili svoj pravni status, se s tem 
ustanoviteljstvo ne bo spremenilo. Tako bo še naprej ustanovitelj in lastnik vsega premoženja, ki je danes v 
upravljanju domov za starejše, ostala država. Država je po zakonu o socialnem varstvu dolžna tudi financirati 
socialnovarstveno dejavnost. Po 97.členu Zakona o socialnem varstvu se socialno varstvena dejavnost financira 
iz proračuna Republike in občine. S tem delom denarnih sredstev bodo socialnovarstvene organizacije še 
naprej dolžne ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo porabo javnih sredstev (Zakon o javnih naročilih, Zakon o 
izvrševanju državnega proračuna, itd.) 

V skladu z določbo 41 .b.člena ZSV druge pravne in fizične osebe opravljajo storitve socialnega varstva, ki so 
javna služba in se izvajajo v okviru mreže javne službe, na podlagi koncesije. S koncesijo si koncedent praviloma 
pridrži široka pooblastila nadzora nad upravljanjem in porabo denarnih sredstev koncesionarja v delu, ki se 
nanaša na izvajanje javne službe. 

Prav tako se v koncesijskem aktu oziroma v koncesijski pogodbi v skladu z Nacionalnim programom socialnega 
varstva in Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva, določa storitve, ki so predmet koncesije, 
obseg posamezne storitve, krajevno območje, uporabnike storitve, začetek in čas trajanja koncesije, vire 
financiranja storitev, način plačila koncesije in vrsta drugih določb, ki jih država kot odgovorna za organiziranje 
javne službe nalaga izvajalcu koncesije. 

S tem se dejansko zagotavlja izvajanje storitev socialnega varstva v skladu z Nacionalnim programom in 
načeli socialne države, vendar je prav tako kot pri javnih socialnovarstvenih zavodih koncesionar potisnjen v 
odvisen položaj za tisti del dejavnosti, ki je javna služba in dejansko odvisnost od koncedenta. 

b.) Ustanoviteljstvo javnih socialnovarstvenih zavodov 

Glede na to, da je ustanovitelj javnih socialnovarstvenih zavodov oziroma domov za starejše država, je na 
podlagi 51 .člena Zakona o zavodih (Ur.l. 12/91) ustanovitelj pristojen za odločitev za statusno spremebo zavoda 
ali njegove organizacijske enote v gospodarsko družbo. To v praksi pomeni, da mora odločitev za statusno- 
pravno problikovanje javnih socialnovarstvenih zavodov izhajati iz ustanoviteljeve volje. Ustanovitelj mora sprejeti 
ustrezne akte za spremembo registracije, kakor tudi aktov o ustanovitvi gospodarske družbe oziroma druge 
organizacijske oblike. 

5. Zaključek: 

Po veljavni zakonodaji torej ni ovir za statusno preoblikovanje domov za starejše iz javnih zavodov v 
drugo statusno obliko. Prav tako veljavna zakonodaja omogoča, da država svojo vlogo in obveznost za 
zagotovitev javne službe ter s tem javni interes v celoti uresniči skozi koncesijsko razmerje, ki je pogoj 
za opravljanje javne službe, če izvajalec ni javni zavod. 

Za izvedbo tako globokosežnih statusno-pravnih sprememb pa je smiselna proučitev Zakona o socialnem 
varstvu, ker je zakon o socialnem varstvu podlaga, ki jo zahteva Zakon o gospodarskih družbah za priznanje 
statusa gospodarskih družb, družbam ki v celoti ali deloma opravljajo nepridobitno dejavnost. Proučiti bi bilo 
potrebno, ali bi bilo smiselno, da bi ta zakon jasneje in bolj nedvoumno določil način zagotavljanja 
socialnovarstvenih storitev ter pogoje za njihovo izvajanje v drugih statusnih oblikah. 

Poleg tega je potrebno preučiti, ali bi bilo namesto dopolnjevanja Zakona o socialnem varstvu primerneje sprejeti 
poseben zakon, ki bi uredil vsa vprašanja v zvezi s postopkom preoblikovanja domov za starejše občane in 
opravljanja dejavnosti na podlagi koncesije. 

Za tovrstno korenito sistemsko spremembo menimo, da je smotrno proučiti obstoječe rešitve in izkušnje drugih 
držav na tem področju, zlasti avstrijske, nemške in francoske ureditve, ki ravno takšno možnost že vrsto let 
dopuščajo v svoji ureditvi socialnega varstva. 



 —— —  
Spletna stran Državnega sveta Republike Slovenije: http://www.sigov.si/dsvet/ 
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