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Kaj je MATURE?
Slogan projekta MATURE (oktober 2012 – september 2014) pravi »Naj bo učenje odraslih
koristno, pomembno in mikavno« - http://matureproject.eu/
MATURE je multilateralen projekt, sofinanciran v okviru programa Vseživljenjsko učenje
(Grundtvig) Evropske unije, v katerem smo sodelovali s partnerji iz Avstrije, Nemčije, Grčije,
Poljske, Portugalske, Slovenije, Švice in Velike Britanije.
Partnerji MATURE smo ob opravljenem delu in pridobljenih izkušnjah razmišljali, kako
najbolje starejše socialno izključene vključiti v učne skupine. Ob dejstvu, da udeležba v
učenju s starostjo upada in da se marginalizacija zaradi socialne izključenosti povečuje, smo
se odločili, da dvignemo zavest o različnih pristopih, ki jih lahko uberemo pri iskanju in
vključevanju tistih starejših ljudi, ki se navadno ne udeležujejo izobraževanj.
MATURE veliko pomembnost pripisuje spoznanju, da imajo pri učenju pomembno vlogo vsi,
ki delajo s starejšimi. Značilnost programa MATURE in glavni cilj te knjižice je osveščanje
ponudnikov učnih programov o pomembnosti skupinskega dela, njihovem potencialu in
vlogi učenja pri izboljšanju splošnega dobrega počutja starejših.

Katera so glavna sporočila MATURE?
O učenju v pozni življenjski dobi
Učenje ima pozitivne učinke na vsesplošno dobro počutje starejših. Pripomore k udeležbi v
družbenem življenju in pri premagovanju s starostjo povezanih ovir. Učenje spodbuja
vključenost. Dolgotrajna samostojnost starejših odraslih je odvisna od njihove sposobnosti
učenja.
O vključevanju v učne skupine
Biti del učne skupine ima lahko pomembne in takojšnje učinke na življenje starejših, saj se v
krogu drugih krepijo prizadevanja po opolnomočenju.
O socialni izključenosti v pozni življenjski dobi
S starostjo povezano socialno izključenost lahko opredelimo kot kopičenje nazadovanj, ki so
posledica sosledja dogodkov, s katerimi se posameznik, ki ni dovolj »opremljen«, ne more
spopasti. Tedaj je posameznikova sposobnost učinkovitega in uspešnega delovanja resno
oslabljena, kar v ekstremnih okoliščinah lahko pripelje do izgube samostojnosti.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
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O sodelovanju
Sredstva in vire za spopadanje s težavami v pozni življenjski dobi imajo posamezniki in
ponudniki izobraževanj, ki lahko nudijo podporo in poznajo strategije uspešnega
posredovanja. Skupen pristop posameznikov in različnih ponudnikov je najverjetnejša pot do
uspeha.

Komu je knjižica namenjena?
Partnerstvo MATURE je prepričano, da morajo izobraževalci odraslih dobro poznati lokalne
organizacije ter sodelovati z njimi, saj bodo tako lažje prišli do starejših in pridobili njihovo
zaupanje kot pa preko ponudnikov izobraževanj. Te lokalne organizacije smo poimenovali
»posredniki«, saj je njihova odgovornost, da posredujejo in marginalizirane starejše
usmerijo k storitvam, ki jih lahko opolnomočijo in omogočijo, da sami rešujejo lastne težave.
Številni t.i. »posredniki« se ne zavedajo potenciala, ki ga ima učenje oziroma izobraževanje
pri reševanju težav.
Ali ste posrednik?
Lahko ste socialni ali zdravstveni delavec, novinar, uradnik, lahko delate v zaposlitvenem ali
kariernem centru, v lokalni skupnosti, sindikatu, šoli ali domu za starejše občane. Lahko ste
del prostovoljne ali lokalne organizacije, društva upokojencev, kulturnega društva, dramske
skupine, ženske ali starševske skupine. Lahko delate za krizni telefon ali dobrodelno
organizacijo. Lahko vas preprosto zanimajo starejši ali pa celo razmišljate o starejših članih
lastne družine!





Ali poznate starejše ljudi, ki se soočajo s težavami pri vključevanju v izobraževanje
zaradi svojega kulturnega ozadja ali prepričanja, predsodkov in stereotipiziranja
drugih?
Ali poznate starejše ljudi z zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo pomoč drugih?
Ali vas zanimajo starejši ljudje, ali delate z njimi, ali imate starejše družinske člane ali
prijatelje?
Ali ste seznanjeni s socialno izključenostjo, ki pesti starejše? Ali ste že razmišljali,
kako jih bolje podpreti, kako premostiti ovire in zagotoviti boljšo vključenost v
družbo?

Če je odgovor da, potem ste zagotovo že razmišljali o tem, kaj starejši potrebujejo za zdravo
staranje in samostojno življenje. Učenje in izobraževanje je ključnega pomena pri teh
procesih.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Kdo so »starejši«?
Za potrebe te knjižice je »starejši« oseba, ki je stara 50 let ali več. Raziskave starostne
diskriminacije na različnih področjih življenja nakazujejo, da je 50 let pomembna starost.
Starejšim ljudem pripisujejo številne oznake, kot so seniorji, stari ljudje, srebrna ekonomija
ali demografska bomba. Te oznake niso koristne in vodijo v stereotipiziranje. MATURE
predlaga, da namesto družbenega označevanja z učenjem pomagamo »starejšim« do lastne
samoopredelitve.

Zakaj potrebujemo knjižico nasvetov MATURE?


Da dvignemo osveščenost med organizacijami, ne samo med ponudniki izobraževanj,
o potencialu učenja kot gonilni sili v življenju starejših, predvsem socialno izključenih.

Evropska komisija s sporočilom o izobraževanju odraslih ‘Nikoli prestari za učenje’ poziva k
»ukrepanju za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti s promocijo izobraževanja, ki
izboljšuje posameznikove veščine in vodi do osebne samostojnosti«.
Partnerstvo projekta MATURE opozarja, da morajo izobraževalne aktivnosti za premostitev
socialne izključenosti in zmanjševanje revščine prepoznati ključne (s starostjo povezane)
dejavnike, ki lahko vplivajo na slabšo učinkovitost in koristnost teh aktivnosti.
Ti dejavniki so:
 zdravje – poslabšanje in spremembe, ki so lahko starostno pogojene, a je verjetneje,
da so povezane z načinom življenja, revščino in socialno izključenostjo.
 odvisnost – socialna izključenost, kratka delovna doba ali nezaposlenost in odvisnost
od pomoči družine ali države.
 negativen odnos do učenja, ki je posledica daljše socialne izključenosti. Tudi s
starostjo povezani »miti«, ki jih ustvarjajo družba in mediji in ki se lahko nanašajo na
predhodne generacije »starejših«, a ni nujno, da veljajo za sedanjo generacijo.
»Prestar sem, da bi se naučil nekaj novega!«
 kulturna raznolikost – zaradi znatnih migracij prebivalstva v Evropi imamo razseljene
starejše ljudi brez »korenin«, ki skušajo živeti dostojno življenje v družbah, kjer niso
razumljeni (ali včasih ne želijo biti).
MATURE postavlja te dejavnike v središče, a ne kot stigmo ali neuspeh, temveč kot
izhodiščne točke. Koncepti, kot so življenjska strategija, obredi prehoda in življenjska kriza,
lahko postanejo temelji učenja.
Izobraževanje in učenje odraslih poteka v različnih oblikah. Učenje z drugimi se zgodi na
različne načine: znotraj učne skupine, v okviru društva ali skupnosti, med neformalnim
druženjem s prijatelji ali sosedi.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Skupina je idealen koncept za izmenjavo izkušenj, kjer se lahko učimo od drugih, ki so se
prilagodili in gradimo na življenjskih spretnostih in kompetencah, razmišljamo o načinih,
kako izkoristiti izkušnje in se spopasti s trenutnimi težavami.
Družabnost, ki jo ponuja skupinsko učenje, je pomembna za marginalizirane odrasle, saj
spodbuja komunikacijske spretnosti, socialno izmenjavo in jih ponovno povezuje z mrežo, ki
jim lahko nudi podporo.

Zakaj uporabljati knjižico?
Ker ste že v stiku s starejšimi in je vaš cilj, da jih podprete. Ena možnost je, da pomagate, da
starejši skrbijo za starejše. Temu pravimo »opolnomočenje«.
Druga možnost pa je, da spodbujate svoje člane, da se vključijo v učno skupino ali
izobraževanje, s čimer spodbujate njihovo samostojnost, samozavest in kompetence ter
zmanjšujete breme njihove odvisnosti od vaše organizacije in drugih. Skupno delo s
ponudniki učenja lahko prinese dolgotrajne učinke tako za vas, vašo organizacijo kot za ljudi,
s katerimi delate.
Uporabite to knjižico:
 kot izhodiščno točko pri sodelovanju z drugimi organizacijami,
 za spodbujanje nadaljnjega razmišljanja o tem, kaj je tisto, kar zares spremeni

življenje marginaliziranih starejših na bolje,
 kot referenčno točko za nove informacije in ideje, ki izhajajo iz raziskave projekta

MATURE (http://matureproject.eu/), kjer najdete statistične podatke, kontakte in
študije primerov.

Zakaj bi morali posredniki in organizacije za
izobraževanje odraslih delati skupaj?
 Učenje v povezavi z drugimi aktivnostmi spodbuja neodvisnost, samostojnost in

udeležbo v pozni dobi in ima dolgotrajne učinke za posameznika, sodelujočo
organizacijo in širšo družbo.
 Posredniki igrajo izjemno pomembno vlogo pri doseganju in motiviranju starejših

odraslih, za katere je udeležba v učenju izziv. Ti starejši odrasli morda ne razumejo
koristi udeležbe in se morda ne radi učijo nečesa novega. Posredniki so bolj vešči in
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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lažje pojasnijo prednosti udeležbe in lahko, preko že vzpostavljenih stikov s starejšo
osebo, ponudijo občutek varnosti in kontinuiteto, ki je ključna, ko pristopamo k
novim izkušnjam.
 Organizacije izobraževanja odraslih potrebujejo podporo pri razumevanju, zakaj se

ljudje ne udeležujejo izobraževanj. Ni pa povsem smiselno spraševati tiste, ki so že
udeleženi o učnih potrebah tistih, ki niso udeleženi.
 Posredniki lahko ponudijo neprecenljive podatke o svojih uporabnikih in o vrstah

učenja, ki so jim lahko privlačna. Skupne akcije z izobraževalnimi organizacijami
odraslih lahko privedejo do oblikovanja takšnih učnih programov, ki se odzivajo na
specifične potrebe marginaliziranih skupin in pomenijo dodano vrednost za vse
sodelujoče partnerje.
 Učenje kot aktivnost za izboljšanje splošnega dobrega počutja starejših je pogosto

prezrto. Če bi to postalo del tudi drugih aktivnosti, bi na ta način lahko okrepili
skupno izkušnjo za starejše in pozitivno učinkovali na delo posrednikov.
 Mreženje in medsektorsko delo odpira priložnosti za izmenjavo dobrih praks,

sodelovanje, lobiranje, vplivanje in zagotavljanje financiranja. Če je to pravilno
usmerjeno, lahko vsi sodelujoči dosežejo uspeh.

Kako pričeti skupno delo?
1. Znanje
 Raziskovalne priložnosti za udeležbo starejših ljudi v izobraževanju in drugih

skupinskih aktivnostih v lokalni skupnosti. Viri informacij so lahko zloženke ali
brošure, ki oglašujejo tečaje ter mediji.
 Poiščite organizacije, poleg lastne, ki se ukvarjajo z vprašanji starejših ali učenjem v

pozni dobi. Poiščite nacionalne in regionalne organizacije (na primer tiste, ki so
navedene med kontakti v tej knjižici), ki vam lahko pomagajo pri širjenju mreže
partnerjev, s katerimi bi lahko sodelovali.
 Raziščite obstoječe povezave, ki se posvečajo vprašanjem učenja v pozni dobi (na

primer komisije ali skupine, ki spodbujajo civilno družbo ali zagovarjajo pravice
starejših).
 Poiščite kontaktno osebo v organizaciji, s katero želite stopiti v stik in ugotovite

najprimernejši način komuniciranja med seboj (elektronska pošta, telefon).

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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2. Akcija
 Znotraj lastne organizacije zagovarjajte potrebo po aktivni udeležbi starejših in
uporabite informacije in statistične podatke te knjižice kot tudi spletno stran
MATURE (http://matureproject.eu/).
 Razmislite o načinih, kako dokazati sposobnost in pripravljenost vaše organizacije za
skupinske akcije: publiciteta za dogodke ali aktivnosti, vključite informacije o
organizacijah s katerimi sodelujete v vaš časopis, glasilo ali zloženke, ponudite svoje
prostore za sestanke in dogodke, z vabili ciljajte na potencialne partnerje.
 Uporabite svoje raziskave in lokalne stike za uvodni sestanek med organizacijami in
posamezniki, ki imajo skupni interes pri spodbujanju učenja v pozni življenjski dobi
in se zavzemajo za splošno dobro počutje starejših odraslih. Premislite, kaj lahko
storite skupaj.

Kako doseči bistvo?
Sedaj veste, kaj natanko želite povedati. Ali veste tudi, kako to storiti?

Uporabite medije
V večini držav je struktura medijev naslednja:
- nacionalna tiskovna agencija,
- nacionalni javni RTV servis, dnevniki, tedniki, revije,
- regionalne javne in komercialne radijske in televizijske postaje,
- strokovne revije, časopisi, lokalna ali občinska glasila, glasila političnih strank,
društvena glasila, glasila manjšin in/ali etničnih skupin,
- družbeni mediji in socialna omrežja: Twitter, Facebook itd.
Mediji so lahko močno orodje pri vključevanju več ljudi in organizacij v učenje za pozno
življenjsko dobo.
 Ustvarite kar se da široko mrežo medijskih kontaktov.
 Poiščite imena novinarjev, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in socialno tematiko.
 Uporabite izjave za medije in tiskovne konference za predstavitve svojega delovanja
javnosti in komercialnim medijem.
 Preverite spletne strani regionalnih in lokalnih medijev ter se pozanimajte o
možnostih objav vaših informacij.
 Poskrbite, da so vaši kontaktni podatki vključeni v vsa sporočila, ki jih pošiljate
interesnim skupinam.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Ne pozabite na potencial medijev kot orodje za neposreden stik s socialno izključenimi
starejšimi.
 Zapomnite si, da je radio najbolj dostopen in razširjen medij med starejšimi.
 Ugotovite, kako lahko v določeni skupnosti z uporabo regionalnih ali lokalnih
radijskih postaj povečate dostopnost do informacij.
 Raziščite profile poslušalcev določene radijske postaje in ugotovite, katere radijske
postaje so najbližje vaši ciljni skupini.
 Izkoristite priložnost brezplačnih objav ali plačljivih oglasov, da približate svoji ciljni
skupini teme oziroma vaša področja delovanja.
 Poiščite stike, ki vas lahko podprejo pri promociji, in sicer na medijem privlačen
način.
 Uporabite informacijske tehnologije kot sredstvo za usmerjanje učenja (alternativno
učno okolje).

Dobra zgodba
Uspešne, čustvene zgodbe imajo na nekatere strateške načrtovalce pomemben vpliv. Spodaj
predstavljamo primer avstrijskega partnerja na projektu MATURE:
REIFER LEBENSGENUSS je bil projekt zdravstvene promocije na avstrijskem podeželju.
Projektne aktivnosti so vključevale iskanje načinov, kako v neki vasici omogočiti skupinam
starejših odraslih, da se sestajajo. Vse skupine so vodili seniorji. Različne skupine so izbrale
aktivnosti, ki so ustrezale njihovim potrebam.
Ena skupina se je odločila, da se želi naučiti uporabe računalnika in spleta, saj so bili mnenja,
da jim bo to omogočilo boljšo vključenost v družbo. Obvestili so projektnega koordinatorja
in ga prosil za pomoč.
Koordinator se je obrnil na lokalnega župana in univerzo. Prosil jih je za brezplačno uporabo
prostora, opremljenega z računalniki in internetno povezavo. Koordinator je poiskal
usposobljenega izobraževalca z izkušnjami pri delu s starejšimi.
Danes ima skupina tedenska računalniška srečanja v svoji vasi. Skupini so se pridružili tudi
drugi starejši vaščani. Člani skupine si v družabnem in sproščenem vzdušju medsebojno
pomagajo pri računalniških in internetnih težavah.
Podobne navdihujoče in motivacijske zgodbe je preprosto zbrati z vprašanji, kot so:




Zakaj ste se vključili v izobraževanje?
Kaj mislite, kaj ste dosegli?
Kako mislite, da vas je ta izkušnja spremenila?
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Kaj nameravate v prihodnje?
Kakšne spodbudne besede bi namenili nekomu, da bi ga spodbudili k učenju?

Odgovori, ki jih boste dobili na zastavljena vprašanja, se lahko uporabijo v izjavah za medije,
člankih, promocijskih zloženkah in drugih glasilih. Če lahko tem starejšim ljudem, ki imajo
pozitivno izkušnjo z učenjem v pozni dobi, ponudite platformo oziroma pogoje, da se med
seboj pogovarjajo o svojih dosežkih, toliko bolje!

Enakost
V večini držav obstaja zakonodaja, ki zagotavlja enake pravice pri dostopnosti do storitev.
Preglejte spletne strani uradov in organizacij, ki zagovarjajo enakopravno obravnavo, kjer
boste dobili dokaze, s katerimi lahko podprete svoje argumente.

Podpora ideji
Pogosto srečamo stališča – še posebej v času ekonomskih težav – ki pravijo, da potrebujemo
»strategijo« izobraževanja odraslih podprto z »dejstvi«. Zato je ključno znanje o nekaterih
relevantnih statističnih podatkih. Čustveni argumenti in argumenti enakopravnosti redko
zadostujejo.
 Strategija in raziskovalno podprta dejstva. Morate se seznaniti s ključnimi strategijami
in nacionalnimi ali mednarodnimi raziskavami, ki vam bodo v pomoč pri oblikovanju
vaših stališč o izobraževanju starejših. Vaši argumenti bodo pridobili na teži, v kolikor
boste opozorili na morebitne pomanjkljivosti v nacionalnih strategijah.
 Statistika. Spodaj smo našteli NEKAJ podatkov in virov, kjer lahko dostopate do
statističnih podatkov na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Podatki o prebivalstvu
Število in delež starejšega prebivalstva v naših skupnostih, regijah in državah – trenutno in
prihodnje stanje.
EU

Prebivalstvo v letu 2010 – od skupaj 27 držav članic EU:
19,1 % je bilo starih med 50 in 64 let (9,3 % moški in 9,8 % ženske).
12,7 % je bilo starih med 65 in 79 let (5,7 % moški in 7,0 % ženske) in
4,7 % je bilo starih 80 let in več (1,6 % moški in 3,1 % ženske).
Po ocenah bo do leta 2020 v državah članicah EU 21,1 % prebivalstva starega
65 let ali več. Do leta 2050 celo 29,65 %!
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Eurostat je bogat vir podatkov o demografskih trendih, pričakovani življenjski dobi, zdravju,
smrtnosti in migracijah.

Udeležba v vseživljenjskem učenju

Slovenija

Nemčija

Udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju v letu 2011:
med 50 in 64 let – 114.537 oseb oz. 5,57 % prebivalstva (od tega 49 % moški,
51 % ženske), med 65 in 69 let – 11.910 oseb oz. 0,58 % prebivalstva (od tega
44,5 % moški, 55,5 % ženske). Za starostno skupino 70 let in več ni dostopnih
podatkov.
49 % ljudi v starosti med 18 in 64 let je bilo udeleženih v izobraževanju vsaj
eno leto (tudi poklicno usposabljanje in neformalno izobraževanje, AES,
2012). Po raziskavi CiLL (PIACC nacionalna raziskava) je bilo 39 % starih 65 let
in več udeleženo v izobraževanje, pri tem več žensk kot moških. Verjetnost
udeležbe se zmanjšuje, če je stopnja formalne izobrazbe nižja. V tej starostni
skupini je delež udeleženih migrantov še nižji.
Projekt CiLL: http://www.die-bonn.de/cill/

Grčija

Le 3 % celotne starejše populacije je udeleženih v izobraževalne aktivnosti.
Grčija ne beleži podatkov za posameznike starejše nad 65 let.

EU

V letu 2009 je bilo le 3,3 % ljudi starih med 55 in 74 let v 27-tih državah
članicah EU udeleženo v izobraževanju in usposabljanju (Eurostat 2011).
Udeležba ljudi v starosti med 25 in 64 let v formalnem in neformalnem
izobraževanju in usposabljanju v letu 2011:
Nemčija
Grčija
Avstrija
Portugalska
Slovenija

7,8 %
2,4 %
13,4 %
11,0 %
15,9 %
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Velika Britanija
Švica

15,8 %
29,9 %

Vir: Eurostat 2012

Drugi viri uporabnih podatkov so:
PIAAC.
OECD zbira in analizira podatke v podporo vladam pri ocenjevanju, spremljanju, analiziranju
ravni ter razporeditve kompetenc odrasle populacije. Novejša raziskava (2013) je bila
opravljena v več, a ne vseh državah članicah EU. Podatki, ki se nanašajo na starost, naj bi
pomagali pri oblikovanju pomembnih argumentov.
CONFINTEA.
UNESCO Inštitut za vseživljenjsko učenje pripravlja podatke o udeležbi odraslih v
izobraževanju iz vsega sveta. Objavljajo redne novosti o ključnih strategijah, politikah in
akcijah kot tudi posodobljene podatke o udeležbi.
EAEA je Evropsko združenje za izobraževanje odraslih, ki redno objavlja evropska priporočila
za povečanje in izboljšanje izobraževalnih priložnosti za VSE odrasle.
Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji je odgovoren za
različne programe izobraževanj odraslih, ki jih sofinancirajo, vključno z novim Erasmus+
programom, ki je del strategije Evropa 2020.
EPALE je nova e-platforma za izmenjavo informacij med »strokovnjaki« s področja
izobraževanja odraslih.
Other sources of useful data are:

Staranje in zdravje
Vse več je dokazov o širših učinkih udeležbe starejših v izobraževanju odraslih za vso družbo.
Prevladuje stališče, da lahko država z vlaganjem »minimalnih« sredstev v izobraževanje
starejših v prihodnosti privarčuje na zdravstvenih stroških.
Slovenija

Slovenija ima nizko stopnjo rodnosti in umrljivosti. Zdravstvene statistike
kažejo, da se verjetnost hospitalizacije starejših ljudi (70 let in več) v
zadnjem desetletju povečuje. Pogoste zdravstvene težave za to starostno
skupino so: kardiovaskularne bolezni, sladkorna bolezen, revmatična
obolenja, določene fizične (s starostjo povezane) poškodbe (padci) in
demenca.
V letu 2010 je bila pričakovana življenjska doba za moške 76,3 let in za
ženske 82,7 let. Vir: Statistični urad RS
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Švica

Število starejših ljudi (64 let in več) v Švici se je od leta 1950 več kot
podvojilo. Število osemdesetletnikov (in starejši) se je povečalo za štirikrat.
Po Bundesamt für Statistik prebivalstvenem scenariju se bo ta trend
nadaljeval še naslednjih nekaj desetletij.
Pričakovana
doba v letih
65 let in več

Velika
Britanija

življenjska Ženske
22,1

Moški
19,9

Vir: Bundesamt für Statistik
Pričakovana življenjska doba za moške in ženske starosti med 65 in 80 let,
primerjava med letoma 1960 in 2010.
Starost 65:
1960: moški 9,36 %, ženska 13,85 %
2010: moški 14,54 %, ženska 18,02 %
Starost 80:
1960: moški 1,32 %, ženske 2,47 %
2010: moški 3,36 %, ženske 5,74 %
Podatkovna baza umrljivosti (2012), Univerza v Kaliforniji, Berkeley, USA &
Max Planck Inštitut za demografske raziskave, Nemčija.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
stran 14

Politike in strategije, ki zadevajo starejše ljudi
Demografske spremembe so dobro znano dejstvo, ni pa povsem jasno, kako se posamezne
države članice soočajo s temi spremembami. Ali starejše dojemajo kot težavo ali rešitev? Ali
se posamezne države oziroma regije posvetujejo s svojimi starejšimi? Kakšne strategije so se
razvile za spodbujanje učenja in izobraževanja med starejšimi, ne samo med tistimi, ki so že
udeleženi in uživajo koristi ter prednosti učenja?

Slovenija

Avstrija

Poljska

Portugalska

Nacionalna strategija skrbi za kakovostno staranje prebivalstva in za
solidarno sožitje generacij v Sloveniji, vir
Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja (2010), vir
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020, vir
Akcijski program za invalide 2014 – 2021, vir
Politike in strategije, ki zadevajo starejše:
- Nacionalna politika za starejše od leta 1998
- Nacionalni svetovalni odbor seniorjev
- Svet seniorjev
- avstrijska Štajerska: »Generacijsko poročilo avstrijske Štajerske«
2009/2010
- avstrijska Štajerska: Oddelek za družbo in generacije od leta 2011
- mesto Graz: Oddelek za starejše občane od leta 1996
Ministrstvo za delo in socialno politiko je pripravilo poseben paket
dokumentov, ki zadevajo starejše ljudi, vključno s priporočili dolgotrajne
strategije za obdobje 2014 – 2020, program socialnih aktivnosti za starejše
(ASOS) 2014 - 2020 in program »Solidarnost med generacijami – ukrepi za
povečanje delovnih priložnosti za ljudi starosti 50+«.
Vir 1
Vir 2
Vladni akcijski program v sklopu Evropskega leta aktivnega staranja in
medgeneracijske solidarnosti 2012, vir
V portugalskem nacionalnem zdravstvenem načrtu 2012 (Plano Nacional de
Saúde, 2012 - 2016) so posebni sklopi posvečeni aktivnemu staranju (stran
6) po 65-tem letu starosti.
Nacionalna strategija aktivnega staranja (2006)

Evropska platforma AGE nadzira in poroča o vseh področjih, politikah, priporočilih in
strategijah, ki zadevajo starejše in jih objavlja Evropska komisija.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Vprašanje socialne izključenosti
Spodbujanje in izvedba izobraževanj v pozni življenjski dobi za vse več starejših, različnih
starostnih skupin, ni samo stvar ponudnikov izobraževanj. Je skupna odgovornost vseh
vladnih segmentov na vseh ravneh. Uporabite argumente socialne izključenosti, da lahko
uspešno zagovarjate potrebo po izvedbi svojih aktivnosti.
Slovenija

Nemčija

Grčija

Portugalska

Velika
Britanija

V letu 2011 je v Sloveniji kar 18,4 % upokojenih tvegalo revščino, od tega
22,3 % ženske in 12,6 % moški.
Vir: Statistični urad RS
V letu 2012 je v Sloveniji 6.583 starejših oseb potrebovalo pomoč na domu.
Skoraj 60 % jih je bilo starih 80 let. Vse več ljudi v pozni življenjski dobi (80+)
potrebuje pomoč na domu, kar postaja zadnjih šest let trend.
Vir: Inštitut za socialno varstvo RS, Izvajanje pomoči na domu, analiza 2012
Tako kot je udeležba v izobraževanju odraslih odvisna od posameznikovega
zdravja, tako lahko tudi dokažemo, da je socialna izključenost v starosti (na
primer zaradi finančnega stanja, dostopnosti do infrastruktur, mobilnosti,
kulturnih aktivnosti) tesno povezana s posameznikovo doseženo stopnjo
izobrazbe in poklicnim statusom.
Po ocenah bo stopnja odvisnosti pri oskrbi starejših do leta 2050 dosegla 51
%. Danes 21,3 % starejših nad 65 let tvega revščino. Ena tretjina jih živi
samih.
Približno 26 % Portugalcev starejših nad 65 let tvega revščino. Slednje je
posledica slabih ekonomskih razmer, nizkih pokojnin, slabih stanovanjskih
pogojev, težav z dostopnostjo do storitev in v mnogih primerih povečanimi
izdatki, še posebej v zdravstvenem sektorju, kar prispeva k ranljivosti in
odvisnosti starejših od pomoči drugih.
»Osamljenost prizadene ljudi skozi vse leto. Približno 30 % Britancev pravi,
da bi radi šli bolj pogosto ven, medtem ko jih 41 % pravi, da je hišni
ljubljenček njihova glavna družba. Kar 12 % se jih počuti izključene iz
družbe. Poročilo Inštituta za javne raziskave v Veliki Britaniji pravi, da do
konca leta 2020 več kot milijon starejših Britancev ne bo imelo odraslih
otrok, ki bi skrbeli za njih.«
Age UK maj 2014

Evropska platforma za boj proti revščini je mreža, ki poskuša nasloviti vprašanje revščine na
evropski ravni in svetovati, kako se lahko Evropska komisija bori proti njej.
Evropska mreža starejših žensk je že dolgo uveljavljena mreža, ki spremlja zagotavljanje
spolne enakopravnosti, ker ima le-ta takšne ali drugačne posledice za starejše ženske.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Stiki – Pomembno je poznati »prave« ljudi
V nadaljevanju si oglejte seznam NEKATERIH organizacij iz partnerskih držav MATURE, ki
vam lahko nudijo nasvete in podporo pri vaših aktivnostih na področju izobraževanja in
učenja starejših. Nekatere med njimi so vladne institucije, druge so ponudniki izobraževanj
ali posredniki.
Ko želite vplivati na lokalne in regionalne strateške načrtovalce in izvoljene uradnike,
politike:





jih seznanite s svojimi dosedanjimi uspehi,
naj se počutijo, kot bi bili del vaših dosežkov in ne ovira na poti do uspeha,
slavite lastne uspehe in jih povabite k sodelovanju,
zagotovite njihovo stalno podporo.

Slovenija
Organizacija
Univerza za tretje
življenjsko
obdobje

Andragoški
center Republike
Slovenije

Center RS za
mobilnost in
evropske
programe
izobraževanja in
usposabljanja

Namen
Je sekcija v javnem interesu
delujočega Društva za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje.
Organizacija za ljudi starosti 50+,
večinoma upokojene. Njen namen
je, da starejšim omogoča dostop do
kulturnih in izobraževalnih vsebin,
spodbuja vključenost in razvoj novih
izobraževalnih programov za
starejše odrasle. Ima preko 47 enot
po vsej Sloveniji.
Glavna nacionalna ustanova za
raziskovanje in razvoj na področju
izobraževanja odraslih. Ustanovljena
je bila leta 1991 in vodi številne
aktivnosti. Je vodilni zagovornik
vseživljenjskega učenja v Sloveniji.
CMEPIUS je nacionalna kontaktna
točka, ustanovljena leta 2003.
Glavni namen delovanja je
zagotavljanje podpore nacionalnim
organizacijam, ki izvajajo projekte
programa Vseživljenjsko učenje.
Koordinirajo izobraževalne
programe in usposabljanja v okviru
drugih evropskih programov.

Kontaktni podatki
Doc. dr. Dušana Findeisen
http://www.univerzazatretjeobddrustvo.si/

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik
http://www.acs.si/

Borut Korada
http://www.cmepius.si/

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Zveza ljudskih
univerz Slovenije

Članska, nevladna organizacija 28tih članic, ki delajo na področju
izobraževanja odraslih. Glavne
aktivnosti zajemajo strokovno delo
na področju izobraževanja odraslih,
integracija in delo s člani.

http://www.zlus.si/

Organizacija
Nacionalna
kontaktna točka
za vseživljenjsko
učenje
Izobraževalno
omrežje
avstrijske
Štajerske
Urad za seniorje
mesta Graz

Namen
Nacionalna agencija Erasmus+ v
Avstriji

Kontaktni podatki
www.lebenslanges-lernen.at

Koordinira izobraževanje na
avstrijskem Štajerskem

www.bildungsnetzwerk-stmk.at

Servisna točka za seniorje, koordinira
prostovoljno delo seniorjev

http://www.graz.at/cms/beitrag/100223
50/374944/

ForAge

Mreža, ki se financira iz programa
Grundtvig, za izmenjavo
informacijo o učenju v pozni
življenjski dobi v Evropi.

Manuela Hinterberger
bia-net

Avstrija

office@bia-net.org

Nemčija
Organisation
Hamburška
ljudska
visoka šola
Zveza nemških ljudskih
šol
Zvezno
združenje
seniorskih organizacij
(BAGSO)
BMFSFJ,
nemško
Ministrstvo za družino,
seniorje, ženske in
mladino

Contact details
H.Koelln-Prisner@vhs-hamburg.de

Website
www.vhs-hamburg.de

Krause@dvv.vhs.de

www.dvv-vhs.de

bagso@easynet.be

http://www.bagso.de/,

poststelle@bmfsfj.bund.de

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ
/aeltere-menschen.html

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Grčija
Organizacija
HAEA
(Grško združenje za
izobraževanje odraslih)

Namen
Kontaktni podatki
Znanstveno neprofitno združenje, ki je
www.adulteduc.gr
dejavno na področju izobraževanja
starejših. Njihov namen je razvoj
znanstvenih raziskav in zagovarjanje
dialoga v podporo izobraževanju odraslih.
Univerza Kapodistriakon v Razvijajo programme za računalniško www.media.uoa.gr
v Atenah – Oddelek za
opismenjevanje starejših
komunikacijo in medijske
študije
Mestni colleage

Trenutno ponujajo računalniške tečaje za
starejše, sicer pa ustanavljajo Center za 
aktivno staranje.

George Pavlidis
gpavlidis@city.academic.gr

ForAge

Projekt financiran s strani programa
Dr. Myrto-Maria Ranga
Grundtvig je mreža partnerskih

organizacij, ki ponujajo izmenjavo
podatkov o vseživljenjskem učenju po  www.foragenetwork.eu
vsej Evropi.
Društvo Alzheimerjeve Neprofitna organizacija, ki promovira  Areti Eythimiou
bolezni
ozaveščanje o bolezni in podporo vsem, ki
 info@alzheimerathens.gr
se soočajo s to boleznijo.
http://www.lifeaftercare.eu/

Poljska
Organizacija
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za javno upravo
in digitalizacijo
Urad za elektronsko
komuniciranje
Urbani center za podporo
družinam v Gdansku
Mestni inštitut za kulturo

Namen
Javna ustanova
Javna ustanova

Kontaktni podatki
kancelaria@mz.gov.pl
mac@mac.gov.pl

Javna ustanova

uke@uke.gov.pl

Javna ustanova

dyrekcja@mopr.gda.pl

Občinska kulturna ustanova

Društvo Univerze za tretje
življenjsko obdobje
Društvo formalnega eizobraževanja

Javna ustanova

ikm@ikm.gda.pl,
https://www.facebook.com/IKMg
dansk
biuro@fundacja.uj.pl

Ustanovljeno za promocijo in razvoj
e-učenja v formalnem izobraževanju.

kontakt@sea.edu.pl

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
stran 19

Seniorji v akciji

Akademija e-seniorjev

»Się zrobi«

Nacionalno tekmovanje, ki ga izvaja
Združenje kreativnih iniciativ „ę”, s
finančno podporo poljsko-ameriške
fundacije Svoboda.
Socialni program, ki ga izvaja UPC
Poljska

http://www.seniorzywakcji.pl/?p
=258

Fundacija socialnih iniciativ »Się
zrobi«

fundacja@siezrobi.org,
https://www.facebook.com/siezr
obi

info@seniorzywakcji
dagmara.krzesinska@upc.com.pl,
http://www.facebook.com/akade
miaeseniora?v=wall

Portugalska
Organizacija
Ministrstvo za solidarnost, zaposlovanje
in socialno varnost

Kontaktni podatki
http://www.portugal.gov.pt/en/the-ministries/ministry-ofsolidarity-and-social-security/about-this-ministry.aspx

Mreža društev Univerz za tretje
življenjsko obdobje RUTIS

http://www.rutis.org/

Zveza društev upokojencev Portugalske
APRe

http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/

Švica
Organizacija
Ljudska
visoka šola
Beider Basel

Namen
Švicarska nacionalna univerza v Bazlu

Kontaktni podatki
Dr. Nicolas Füzesi,
nicolas.fuezesi@unibas.ch
www.vhsbb.ch

Pro
Senectute
Region Bern
EB Zürich

Neodvisna organizacija, ki se posveča višjemu in
bolj kakovostnemu življenjskemu standardu
starejših.
Ena največjih javnih inštitucij sekundarnega
izobraževanja, ki deluje že 40 let.

CH-GO
Ch Stiftung

Spodbuja sodelovanje med kantoni in
konfederacijo. Po pooblastilu Federalnega
urada za kulturo izvaja švicarske programe
izmenjave in po pooblastilu državnega
sekretariata za izobraževanje, raziskave in
inovacije tudi programe Vseživljenjsko učenje in
Mladi v akciji. Nudijo svetovalne usluge za
različne programe in ciljne skupine.

Regina Gerber-Pfäffli
gerberstextservice@belponline.ch
www.pro-senectute-regionbern.ch
Eva Müller-Kälin,
eva.mueller@eb-zuerich.ch
http://www.eb-zuerich.ch/
Susanne Scheiwiller
Projektni koordinator Grundtvig
s.scheiwiller@chstiftung.ch
www.chstiftung.ch
www.ch-go.ch

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Velika Britanija
Organizacija
Nacionalna
inštitucija za
izobraževanje
odraslih
NIACE

Namen
Nevladna organizacija, ki se ukvarja z
izobraževanjem odraslih, spremlja britanske
prakse in je v stiku z britanskim vladnim
izobraževalnim
oddelkom.
NIACE
ima
sekretariat za nacionalno svetovalno skupino
za starejše.

Kontaktni podatki
21, De Montfort Street, Leicester, LE1
7GE, UK www.niace.org.uk

Britanski svet
ECORYS

UK Erasmus in nacionalni agenti, skupaj z
britanskim svetom.

http://www.uk.ecorys.com/

www.niacedc.org.uk

http://www.britishcouncil.org/homeinformation-centre-our-services.htm
http://www.ageuk.org.uk/work-andlearning/further-education-andtraining/

Age UK

Glavna, a ne edina organizacija za vprašanja
starejših, med drugimi tudi za področje
vseživljenjskega učenja.

Izobraževalno
združenje
delavcev
WEA

Neodvisni ponudnik izobraževanj, organiziran
na regionalni ravni, z izkušnjami pri delu s
socialno ogroženimi skupinami v
netradicionalnih učnih okoljih.

http://www.wea.org.uk

Oddelek za
poslovanje
BIS

Britanski vladni oddelek zadolžen za področje
izobraževanja odraslih. Pobudnik številnih
iniciativ, praks in raziskav učenja v pozni
življenjski dobi. BIS financira nacionalno
svetovalno skupino starejših.
Projekt financiran s strani programa Grundtvig
je mreža partnerskih organizacij, ki ponujajo
izmenjavo podatkov o vseživljenjskem učenju
po vsej Evropi.
Nevladna organizacija s pregledom različnih
vidikov staranja.

https://www.gov.uk/government/topi
cs/further-education-and-skills

ForAge

Center za
strategijo
staranja CPA

Madie Armstrong

http://www.cpa.org.uk

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Skupina MATURE
University of Leicester,
Institute of Lifelong Learning
Leicester, Velika Britanija

AidLearn
Lizbona, Portugalska

bia-net
Graz, Avstrija

Hamburger Volkshochschule
Hamburg, Nemčija

50plus Hellas
Atene, Grčija

PRO-MED sp. z o.o.
Gdansk, Poljska

Verband der Schweizerischen
Volkshochschulen
Bern, Švica

ZDUS
Ljubljana, Slovenija
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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projectMATURE
MATURE has
been fundeds
Izvedba The
projekta
je financirana
with support
from Vsebina
the European
Comstrani Evropske
komisije.
publikacije
mission.
This
publication
re_ects
the
je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
only of the stališč
authors Evropske
and the
primeru views
ne predstavlja
komisije.Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova 9
1000 Ljubljana
www.zdus-zveza.si
tajnistvo@zdus-zveza.si

