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Iz medgeneracijskih programov za kakovostno starost

In{titut Antona Trstenjaka posve~a `e ve~
kot desetletje najve~ji del svojega strokovno-
znanstvenega, izobra`evalnega in organizacij-
sko-svetovalnega dela razvoju in prakti~nemu
uvajanju socialne mre`e razli~nih programov
za kakovostno staranje in so`itje generacij. Kon-
cept in metodika te socialne mre`e sta `e zelo
izpopolnjena, sestavlja jo enaidvajset progra-
mov za celotne krajevne skupnosti in ustano-
ve, za dru`ine in majhne skupine ter za posa-
meznike vseh treh generacij. Ti programi so
razvr{~eni v {tiri sklope:

Ozave{~anje skupnosti in priprava za uvaja-
nje medgeneracijske socialne mre`e. V ta pro-
gram sodi govorno, pisno, radijsko in tele-
vizijsko informiranje skupnosti, mened`er-
sko svetovanje vodstvu ter projektno na~rto-
vanje akcij in programov na tem podro~ju.
Sklop usposabljanj za kakovostno staranje in
so`itje med generacijami sestavlja osem trid-
nevnih te~ajev intenzivnega socialnega u~enja
v majhni skupini za kakovostno `ivljenje po
upokojitvi, za lepo so`itje s starej{im dru`in-
skim ~lanom, za razumevanje starih ljudi in
bolj{e so`itje z njimi, za bolj{e razumevanje
mlaj{ih dveh generacij, za bolj{e v`ivljanje
po prihodu v dom za stare ljudi ipd.
Prostovoljski programi za kakovostno stara-
nje in medgeneracijsko povezovanje: to sta
`e mno`i~no raz{irjeno osebno dru`abni{tvo
z osamljenim starim ~lovekom in medgene-
racijske skupine za kakovostno staranje.
Vzpostavitev samoorganizacije in trajne ka-
kovosti v delovanju medgeneracijske social-
ne mre`e. V ta sklop sodijo mese~ne intervi-
zijske skupine za vse vrste udele`encev
prej{njih dveh sklopov, ustanovitev krajevnega
medgeneracijskega dru{tva ter usposabljanje

organizatorjev te socialne mre`e. Sredi{~e
vseh navedenih in {tevilnih drugih programov
za kakovostno staranje in so`itje generacij pa
je krajevno medgeneracijsko sredi{~e, v kate-
rem se oplaja socialni kapital prostovoljskega
in poklicnega dela, ob~ine in civilne dru`be.
V letu 2004 je In{titut uvajal programe med-

generacijske socialne mre`e predvsem v Zasav-
ju in Ljubljani, kamor prihajajo na te~aje tudi
ljudje iz drugih krajev. Doslej je usposabljal na
te~ajih skupno `e nad 1.200 ljudi vseh genera-
cij. [irjenje te socialne mre`e je tudi v letu 2004
sofinanciralo MDDSZ.

Pri izdajanju revije Kakovostna starost dose-
ga In{titut lepe uspehe: izhaja redno na ~etrt leta
brez zamud ali dvojnih {tevilk, v strokovni jav-
nosti in med prostovoljci je lepo sprejeta, vodena
je v mednarodnih bazah podatkov s tega podro~ja.
Med ve~je dose`ke In{tituta v letu 2004 {tejemo
tudi odmev na socialno gerontolo{ka monografi-
ja v strokovni in socialno politi~ni javnosti. Med
publikacijami se ji je pridru`il Dru`abni{ki dnev-
nik – prakti~ni »gerontolo{ki« rokovnik, ki ga s
pridom uporabljajo medgeneracijski prostovolj-
ci in udele`enci te~ajev. Iz{lo je tudi nad deset
prispevkov v knjigah in revijah.

Uspe{ni smo bili tudi v mednarodnem uve-
ljavljanju; in{titut je tako v preteklem letu prejel
povabilo za otvoritveno plenarno predavanje o
kakovostnem staranju in so`itju generacij na sve-
tovnem kongresu ob 100-letnici Franklovega rojs-
tva ter pro{njo za ob{irno poglavje o teh vpra{an-
jih v mednarodni monografiji. V letopisih In{ti-
tuta bo leto 2004 ozna~eno z organizacijsko re-
formo: njegova soustanoviteljica je postala tudi
Vlada Republike Slovenije in njegovo novo raz{ir-
jeno ime je In{titut Antona Trstenjaka za geron-
tologijo in medgeneracijsko so`itje.
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