Vabilo na okroglo mizo

Slovenija razvija nove možnosti
za kakovostno bivanje starejših
Spoštovane in spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na

okrogli mizi o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji,
ki bo v sredo, 14. marca 2018, ob 11. uri,
v DCA Ljubljana - Gosposvetska, Gosposvetska cesta 4, Ljubljana.
Slovenska družba se stara. Temu dejstvu se moramo bolje prilagoditi; sedanjim ter prihodnjim generacijam starejših
moramo vzpostaviti boljše pogoje za kakovost življenja. Eden osrednjih ciljev prenovljenega nacionalnega
stanovanjskega programa je tako zagotoviti primerno bivalno okolje za starejše. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor
vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, tudi sobivanja
starejših, kar se kaže kot uspešen model za povečanje kakovosti življenja.
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
•
•
•
•
•
•
•

Irena Majcen,
ministrica za okolje in prostor,
Katja Krivec,
vodja programov Dnevnih centrov aktivnosti za starejše Ljubljana,
Liljana Batič,
direktorica ZOD, Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana,
Alenka Šimon,
stanovanjsko področje starejših, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
Alenka Ogrin,
vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije,
Peter Prezelj,
ponudnik sobivanja za starejše v gospodinjski skupnosti v Davči,
mag. Aco Prosnik,
klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic.

Na okrogli mizi bomo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah,
potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v
tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države, v Ljubljani ter v Osrednjeslovenski regiji.
Iz publike se bodo v debato po potrebi vključili še predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Stanovanjskega sklada RS, Nepremičninskega sklada PIZ, Mestne zveze upokojencev Ljubljana,
Stanovanjske zadruge Zadrugator in drugi.
Veselimo se srečanja z vami,
Ministrstvo za okolje in prostor

