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Poročilo 
Sestanek svetovalne skupine za zdravje in staranje 

12. septembra 2019 

Gostovanje v britanskem RC 

 

 

Uvod 
 
To poročilo predstavlja rezultate sestanka Svetovalne skupine za zdravje in staranje. 
Sestanek je potekal 12. septembra 2019 v Londonu, gostil pa ga je britanski RC. 
 
V postopno starajoči se družbi zadnjih desetletij se Rdeči Križ Rdeči Polmesec, s svojo mrežo 
prostovoljcev, ki delujejo v skupnosti vse bolj ukvarja s storitvami v korist starejših. Čeprav 
javnozdravstveni sistemi večine evropskih držav ljudem danes omogočajo daljše in bolj 
zdravo življenje kot kdaj koli prej, številni starejši člani družbe še vedno potrebujejo in bodo 
tudi v bodoče potrebovali pomoč. Glede na strokovno znanje številnih nacionalnih društev o 
tej temi je bila ustanovljena Svetovalna skupina za zdravje in staranje (H & AAG), ki je 
namenjena skupnemu učenju, povečanju znanja in izmenjavi dobrih praks. 
 
H & AAG je bila ustanovljena februarja 2019. V skupini je 25 članov, predstavnikov različnih 
ND: Andore, Avstrije, Belorusije, Bolgarije, Hrvaške, Finske, Gruzije, Nemčije, Italije, 
Kazahstana, Kirgizije, Severne Makedonije, Nizozemske, Norveške, Črne gore, Monaka, 
Portugalske, Srbije, Slovenije, Švedske, Švice, Turčije, Velike Britanije, Uzbekistana, Ukrajine 
(priloga 1 – seznam članov H & AAG ). 
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Za potrebe sestanka je bilo dogovorjeno, da se ustanovi delovna skupina. Ta delovna skupina 
bi se morala ukvarjati z organizacijo vseh dejavnosti in podrobnosti v zvezi s srečanjem. Člani 
te delovne skupine so bili predstavniki IFRC ROE, British RC, Swiss RC in Austrian RC. 
Srečanja H&A AG se je udeležilo 13 članov H&AAG, pa tudi predstavniki IFRC ROE in IFRC 
GVA ter 6 kolegov iz britanskega RKC, ki so srečanje podprli s svojimi izkušnjami in delom V 
skupinah (priloga 2 - seznam udeležencev na H & AAG sestanek). 
 
Srečanje je bilo izredno pomembno za prihodnji razvoj in boljše sodelovanje in sodelovanje 
med ND RKRP v zvezi z zdravjem in staranjem ter pokazalo kako lahko RCRC bolje prispeva k 
prizadevanjem javnih zdravstvenih sistemov za zmanjšanje stroškov, povezanih s procesom 
staranja in ljudem, da starejši živijo dalj časa in bolj zdravo.  
 
Glavni poudarek tega srečanja je bil: 
 
- določitev prednosti aktivnosti HAAG v naslednjih šestih mesecih, dogovor o metodologiji 
skupnega sodelovanja pri obravnavi varovanja in krepitve zdravja, oskrbe na domu v 
skupnosti, pomoči na domu in zagovorništva starejših 
 
- opredelitev poglavitnih izzivov/potreb, potrebnih dejavnosti za izboljšanje in povečanje 
obsega programov namenjenih zdravju in staranju ter podpora nacionalnim društvom 
Rdečega križa / Rdečega polmeseca 

 

2. Spoznavanje napredka in rezultatov 

2.1 DNEVNI RED SESTANKA HAAG  (glej prilogo 3) 

 

2.2 Odpiranje 

 
Srečanje se je pričelo s pozdravnimi besedami predstavnikov britanskega RK Michaela 

Adamsona, izvršnega direktorja, britanskega Rdečega križa kot organizacije gostiteljice in 

IFRC ROE dr. Anete Trgačevske, starejšega častnika za zdravje in staranje pri MFRK GVA dr. 

Bhana Pratarja. Oba sta poudarila trenutne statistične in demografske trende ter ovire, s 

katerimi se srečujejo ne samo starejši ljudje, temveč tudi ND, izpostavila pomembnost tega 

srečanja za razvoj in povečanje obsega zdravja in staranja v regiji ter udeležencem zaželela 

uspešno delo. 

 

 

2.3 Razprave in sklepi delovnih skupin 

 

Kot je bilo dogovorjeno pred sestankom, so bili udeleženci razdeljeni v 3 delovne skupine v 

skladu s predlaganimi podskupinami agende (glej prilogo 4 seznam udeležencev vsake od teh 

skupin) 
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1.Skupnostna oskrba na domu, program oskrbe, nege in pomoči domu, nasilje v družini in 

pravna zaščita 

 

2. Zdravo staranje, krepitev zdravja in preprečevanje nenalezljivih kroničnih bolezni (bolezni 

današnje civilizacije, načina življenja) 

 

3. Zagovorništvo, lobiranje in mobilizacija virov 

  

Med skupinskim delom so udeleženci identificirali: 

 

 poglavitne izzive, s katerimi se trenutno srečujemo, oz kakšne so potrebe 

 dve najpomembnejši aktivnosti za naslednje mesece, ki jih mora opraviti ta H&AAG 

 kako lahko povečamo dejavnosti na področju zdravja in staranja v regiji, 

 kako lahko zgradimo podporni sistem in pomagamo ND, ki so manj razvita ali potrebujejo 

našo pomoč pri razvoju in povečanju obsega svojih aktivnosti v podporo starejših 

 sodelovanje z zunanjimi partnerji 

2.3.1. Razprava in sklepi 1. skupine  

Kot rezultat skupnega razmišljanja o nalogah so bile zabeležene naslednje ideje udeležencev 
(glej tudi kopije originalnih flipchartov v Prilogi 5): 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izzivi: 
 Vrzeli pri zagotavljanju storitev 

 Pomanjkanje storitev / komunikacije na ravni skupnosti, ljudje niso obveščeni 

 Pomanjkanje znanja in podpore laičnim pomočnikom/negovalcem 

 Ni dovolj prostovoljcev, ki želijo delati s starejšimi (pomanjkanje znanja itd.) 

 Pomanjkanje virov (Človeški viri / financiranje) 

 Socialna izključenost / osamljenost 
↑ Demenca: nizka ozaveščenost 

 Nasilje 

 Stigma in diskriminacija 

 Glasovi starejših niso v celoti upoštevani 
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Rešitve: 
 
 Razkrivanje obstoječih vrzeli / zbiranje dokazov → izboljšano usklajevanje v sektorju 

 Primer priključitvene storitve (oseba). Družbeno predpisovanje (↑ samoupravljanje) 

 Primer storitev konektorjev (oseba – služba) 

 Obveščanje, usposabljanje, spodbujanje neformalnih oskrbovalcev in prostovoljcev, 
lokalnih oblasti, ozaveščanje o vlogi oskrbovalcev (zastopanje in priznavanje, skupine za 
samopomoč, šole) 

 Omogočanje digitalnih spretnosti starejših (usposabljanje, praktična uporaba itd.) Bivši 
digitalni starejši, preprečevanje demence s tabličnim računalnikom 

 Privabljanje novih prostovoljcev z uporabo njihovih hobijev, interesov (hišni ljubljenčki, 
tek itd.) 

 Raziskava učinkovitosti (ekonomska ocena) oskrbe na domu 

 Preprečevalne dejavnosti (npr. Preprečevanje padcev) 

 Program usposabljanja - Usposabljanje prostovoljcev RK in vzpostavljanje aktivnosti za 
starejše, ki se soočajo z nasiljem in diskriminacijo (vroča linija / povratne informacije za 
starejše, ki se soočajo z nasiljem in diskriminacijo) 

 Ustvariti podporno okolje za to da se bo slišal glas starejših in se oblikovale storitve za 
potrebe starejših 

 Opolnomočenje - poznavanje njihovih pravic 
 

Prioritetni aktivnosti: 
 
1. Proučitev učinkovitosti (ekonomska ocena) oskrbe na domu – rečeno je bilo, da se opravi 

analiza stroškov in koristi za dejavnosti oskrbe na domu, ki jih izvajajo ND. Ta bo služila 
kot zagovorniško poročilo, pa tudi za lobiranje med zainteresiranimi stranmi za 
ustanovitev, širitev, podpora in financiranje te vrste aktiviranja za podporo starejših ljudi. 
Načrtuje se, da se bodo te raziskave izvajale v različnih državah, ne le v eni 
 

2. Ustvaritev platforme (podpornega okolja) da se bo slišal glas starejših in se oblikovale 
storitve v prid starejših 
 

2.3.2 Razprava in sklepi 2. skupine: 
 

Kot rezultat razmišljanja o nalogah so bile zabeležene naslednje ideje udeležencev (glej tudi 
kopije originalnih flipchartov v Prilogi 5) 
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Izzivi: 
 

 Doseganje vseh, ki potrebujejo podporo, najbolj ranljivih starejših ljudi 

 Socialna izolacija + osamljenost (vključno s povezavami do fizične mobilnosti - fizičnega in 
duševnega zdravja) 

 Vseživljenjski pristop, potrebno je doseči vse starosti / ciljne skupine 

 Trajnost aktivnosti (+ kako zagotoviti, da se projekti ujemajo s strateškimi usmeritvami)  

 Nenehno učenje + vrednotenje → temelji naj na dokazih 

 Velike razlike med nacionalnimi zakonodajami, standardi, v zdravstvenem varstvu, v 
sistemih socialne podpore itd. vplivajo  
- na to kako RK deluje 
- na različne dejavnosti 

 Opraviti pregled aktivnosti na področju zdravega in aktivnega staranja → izgradnja 
knjižnice + izmenjava npr. najboljših 3 na ND 
-   učiti se od drug drugega, zgraditi bazo podatkov o dobrih praksah, deliti dobre prakse,  

          upoštevati dosedanje programe – npr,. konferenco v Budimpešti 
      -   določiti, kaj lahko merimo, skupne rezultate 
 

 Oblikovati (se organizirati v) ekspertne skupine za izmenjavo znanja in izkušenj  

 Definirati in okrepiti vlogo RK v promociji zdravja 
-   ozaveščanje o zdravem in aktivnem staranju 
-   preprečevanje nenalezljivih kroničnih bolezni 

 

Prioritetni aktivnosti:  
 

1. Ustvariti bazo podatkov o aktivnostih/programih dobre prakse - »knjižnice«- (struktura, 
vsebina, teme publikacij, ki jih bodo NS poslale v skupno rabo, bodo dogovorjene v 
naslednjem obdobju) 
 

2. Ustvariti bazo strokovnjakov za posamezna področja zdravja in staranja, ki bodo 
nacionalnim predstavnikom služile kot informacije za njihove prihodnje potrebe pri 
krepitvi zmogljivosti, organizaciji srečanj, konferenc itd. 
 

2.3.3 Razprava in sklepi 3. skupine: 

Kot rezultat razmišljanja o nalogah so bile zabeležene naslednje ideje udeležencev (glej tudi 

kopije originalnih flipchartov v Prilogi 5): 
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Izzivi:  
 

 Narava prostovoljcev je drugačna kot pred leti (razpoložljivi čas, omejene naloge) 

 Potrebno je več osebja za organizacijo aktivnosti (več virov in prilagodljivosti) 

 Na voljo so sredstva za inovacije, ne pa tudi za izvajanje 

 Za usklajevanje prostovoljcev je potrebno stalno osebje 

 Zagovorništvo notranje / zunanje 

 Glas prostovoljcev npr. Norveška 

 Starejši ljudje v stiski (osredotočenost na osebo) 

 Spremeniti zgodbe iz Urgence 

 Podatke utemeljiti na dokazih 

 Dobre prakse 

 Ravni vplivov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem RK/RP okolju: 

 Postaviti naše teme na dnevni red 

 Forumi / konference 

 Evropska konferenca RK/RP 

 Mednarodne konference 

 Regionalna / globalna zdravstvena srečanja 
 
Zunaj: 

 KDO 

 POMOČ AGE INTERNATIONAL 

 UNFPA 

 UNECE 

 Drugi 
 

Prioritetni aktivnosti: 
 
1. Prevajanje poročila Glasovi prostovoljcev - (Aneette Christiansen) in raziskava, če imajo 

druge NS podobne raziskave 
 

2. Objava s študijami primerov najboljših praks dejavnosti za podporo starejšim med NS v 
Evropi in Srednji Aziji 

NACIONALNI EVROPSKI 

GLOBALNI 
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Vsi člani delovnih skupin so se zavezali, da bodo sodelovali pri prednostnih aktivnostih. Ostali 
člani, ki niso bili prisotni na sestanku, bodo imeli možnost, da se pridružijo vsaki od skupin po 
svojem izboru. 
 

2.4  Metodologija dela v skupinah 
 
Med sestankom je bilo dogovorjeno, da vsaka skupina izdela svoj plan aktivnosti in znotraj 
skupine določi pogostost srečanj in način dela. 
 

3. Usmerjevalni odbor  
 
Glede na temeljne naloge in pristojnosti HAAG je treba ustanoviti usmerjevalni odbor. Trije 
do štirje člani nacionalnih društev bodo naprošeni da pomagajo organizirati delo HAAG. ki 
bodo pomagali organizirati delo Svetovalne skupine za zdravje in staranje. Pomembno je, da 
imajo člani usmerjevalnega odbora izrecno podporo svojih ND. 
 
Usmerjevalni odbor morajo sestavljati osebe iz ND, ki lahko gosti sestanek v naslednjem letu. 
 
Dogovorjeno je bilo, da osebe, ki želijo biti v usmerjevalnem odboru, zaprosijo za ta položaj 
tako, da  do 30. septembra 2019 pošljejo elektronsko sporočilo na IFRC ROE. 
 

4. Zaključki, načrt spremljanja 
 

Udeleženci so vnovič prepričali, da je s tem srečanjem pričel proces trajnega povečevanja in 

izboljšanja delovanja in sodelovanja med NS na področju podpore starejšim, od katerega bodo 

imeli koristi vsi: starejši, ND, RK/RP, ustrezna nacionalna ministrstva in vlade. Nadaljnje 

ukrepanje sledi. 

 

Toda vsi moramo sodelovati in le s skupnimi močmi lahko zagotovimo, da se bo to 

sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje, ne pa da se čez nekaj časa spet začne iz ničle. 

 

Aktivnosti programa na področju zdravja in staranja bi morale biti na dnevnem redu vsakega 

ND v okviru MFRK na regionalni in svetovni ravni. 

 

Odločili smo se za naslednje posledične korake: 

 

 MFRK RUE pod vodstvom dr. Anete Trgačevske bo podpiral delo delovnih skupin za 

dokončanje prednostnih aktivnosti v naslednjem obdobju 

 

 Delovna skupina bo s podporo MFRK RUE v bližnji prihodnosti pripravila natančnejši 

delovni načrt 

 

 MFRK RUE bo po regionalnem srečanju razširil podpisan memorandum o soglasju med 

MFRK RUE in Regionalnim uradom WHO za Evropo. 

  

 Osrednje osebe za področje zdravja in staranja pri MFRK in ND morajo zagovarjati 

programske aktivnosti zdravja in staranja in skrbeti, da se vsakič uvrstijo na dnevni red 
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(sestanki, konference itd.) 

 

 Zaključek tega poročila je treba poslati vsem generalnim sekretarjem in predsednikom ND 

v regiji 

 

 Da bi zagotovili trajnost usklajevanja aktivnosti, ki so bile prednostno opredeljene za 

naslednje obdobje, pa tudi za naslednja leta, bo MFRK pripravil proračun, potreben za 3 

leta, in ga razdelil vsem članom, da lahko vsako ND prispeva k temu namenu v skladu s 

svojimi finančnimi zmožnostmi 

 

 Ustanovitev usmerjevalnega odbora - če je mogoče 1. oktobra na mednarodni dan starejših 

ljudi 
                                              


