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projekta?
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Izmenjava izkušenj in povezovanje
( delavnice in dogodki)
Izobraževanje za večjo institucinalno
konsilidacijo in povečanje kapacitet
Program mobilnosti za udeležence iz 6
partnerskih držav ( javni subjekti in
prostovoljci).
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Komu je projket namenjen?
LEAD APPLICANT:

Zunanji uporabniki: javne službe, združenja
prostovoljcev, starejši in njihove družine, socialni
delavci, lokalne zainteresirane skupine, civilna
družba, novinarji in oblikovalci politike.

PROJECT PARTNERS:

Proračun in trajanje projekta
NET-A ge je 32- mesečni projket ( do maja 2015),
s proračunskimi sredstvi v višini 1.880.437, 49
evrov.
ASSOCIATE:

S spodbujanjem mreženja ustreznih
javnih in prostovoljskih interesnih skupin
omogočamo večjo inovativnost pri
nudenju socialne in zdravstvene oskrbe
starejšim.

Zakaj je NET- Age pomemben?
Vlade in civilne družbe v državah članicah
Evropske unije ter državah kandidatkah in
potencialnih kandidatkah za članstvo v EU
iščejo nove načine reševanja in skupne
odgovore za spopad z najbolj perečo težavo
družbene preobrazbe: staranjem prebivalstva.
Kljub temu, da se starostna piramida od države do
države razlikuje, spremembe močno vplivajo na
družbeno in ekonomsko področje na območju
jadranske regije. Neprestano podaljševanje
povprečne življenske dobe – ki je eden največjih
dosežkov človeštva v zadnjih letih – pomeni tudi
dodaten pristisk na gospodarstvo, družbo in
vzdržnost javnih finance. Staranje prebivalstva
ogroža tako javne kot zasebne profitne in ne
profitne ustanove in organizacije.
Cilj Projekta NET-Age je povečati razvojne
možnosti jadranskih regij in uveljavitev inovativnih
načinov socialne in zdravstvene oskrbe, ki bi
omogočali aktivno staranje in samostojno življenje
starejših. Za uresničitev teh ciljev se zavzema 13
partnerje iz 6 držav z območji vključenih v
Program IPA





Težave povezane s koordinacijo, kakovostjo
in učinkovitostjo politike in služb namenjenih
starejšim:
pomanjkanje koordinacije med javnimi in
prostovoljskimi organizacijami in službami,
pomanjkanje ustrezno izurjenih javnih
uslužbencev in članov prostovoljskih združenj,
pomanjkanje podatkov in informaciji o
socialnem varstvu in zdravstveni oskrbi
starejših ter o številu zasebnih organizacij in
javnih ustanov, ki ponujajo pomoč in oskrbo
starejših na domu.

NET-Age directly addresses the follow shared

NET-Age se zavzema za izboljšanje koordinacije
med javno-zasebnimi partnerji, ki bi pripomogla k
premoščanju ovir na področju skrbi za starejše.
Sodelovanje in povezovanje bi spodbujalo
inovativne pristope na področju socialnozdravstvene oskrbe starejših tako na lokalnem
nivoju kot tudi na nivoju jadranske regije kot
celote in posledično zagotavljalo aktivno, zdravo in
samostojno staranje.

Cilj projekta NET- Age
NET-Age se zavzema za izboljšanje koordinacije
med javno-zasebnimi partnerji, ki bi pripomogla k
premoščanju ovir na področju skrbi za starejše.
Sodelovanje in povezovanje bi spodbujalo
inovativne pristope na področju socialnozdravstvene oskrbe starejših tako na lokalnem
nivoju kot tudi na nivoju jadranske regije kot
celote. Vse to pa posledično zagotavlja aktivno,
zdravo in samostojno staranje. Z vzdrževanjem
ravnovesja med ceno in kakovostjo storitev želi
zagotoviti enakopravno dostopnost za vse
upravičence. Projekt podpira odprto metodo
koordinacije, ki je nov pristop k definiciji in
oblikovanju socialno-zdravstvene politike. Med cilji
projekta so tudi povečanje kapacitet, kompetenc
in znanja javnih ustanov in osebja CSO, dvig
stopnje zavedanja in informiranosti o storitvah ter
učvrstitev vloge prostovoljstva na območju
posameznih držav in čezmejno.
S tem NET-Age aktivno prispeva k utrjevanju
demokratičnih procesov in povečanju kapacitet. S
spodbujanjem čezmejnega sodelovanja v jadranski
regiji projektne dejavnosti zmanjšujejo teritorialno

neenakost med državami in ustvarjajo stabilno
okolje za izmenjavo izkušenj, posredovanje znanja
in pospeševanje oblikovanja jadransko-jonske
makro regije.

Sodelujoč partnerji v projektu
Vodilni partner v Projektu je Oddelek
pokrajinske uprave za socialno politiko in
planiranje italijanske pokrajine Marche, ki ga
v vlogi Tehničnega sekretariata projekta
podpira Regionalna razvojna agencija SVIM.
Slednji s pokrajino Marche tesno sodeluje
tako pri koordinaciji in vodenju projekta
kakor tudi pri podpori konzorciju in izvajanju
projekta samega.
Končni upravičenci so Združenje prostovoljcev
pokrajine Marche (AVM) in Oddelek za promocijo
socialne politike, integracijo priseljencev,
prostovoljstvo, in tretji sektor pokrajine Emiglia
Romagna v Italiji; mesto Split in Združenje MI
(Udruga MI) Split na Hrvaškem; Albanski pokrajinski
svet Letzha in albanska Karitas; Inštitut za javno
zdravstvo in Združenje za razvoj demokracije ZID iz
Črne Gore , Pokrajinski urad za socialno varstvo in
Humanitarni center Novi Sad iz Srbije ter občina
Kanal ob Soči in Zveza društev upokojencev (ZDUS)
iz Slovenije.
Pridruženi partner je še Center evropskih
prostovoljcev CEV s sedežem v Bruslju, ki povezuje
80 državnih, regionalnih in lokalnih prostovoljskih
centrov in agencij po vsej Evropi.

