
 

DECEMBER 2019 
MESEČNIK AKTUALNIH NOVIC 

 
Zavod IZRIIS že 16 let deluje na področju preventive, preprečevanja zasvojenosti in varovanja zdravja otrok in mladih s 

programom »Izberi zdravo življenje!«, ki vključuje informiranje, izobraževanje, osveščanje mladih, svetovanja za starše in 
pedagoške delavce, medgeneracijska druženja ter družinski center. 

Razvija tudi storitve za kakovostno bivanje v domačem okolju za starejše - program IONIS (osebe z demenco), NITICS, 
INCARE, ACESO – programi AAL za napredne tehnološke rešitve na področju e-zdravja in e-oskrbe. 

 
Obveščamo vas o programih, ki se bodo izvajali v prihajajočem mesecu. V kolikor bi želeli tudi vi sodelovati z nami, nas 

kontaktirajte na elektronski naslov zavod.izriis@gmail.com. 

 
 

PRIHAJAJOČI DOGODKI   
 

09. - 11. december 2019: 

International Conference on Digital Health Technologies (ICDHT 2019); Hammamet, Tunisia 

Konferenca bo ponudila obsežen tehnični program, ki bo obravnaval vse najnovejše razvojne raziskave in tehnologijo za 

digitalno zdravje s svojimi kliničnimi in tehničnimi perspektivami.  

 

 

09. in 10.. december 2019: 

Kick off meeting in Bucharest, Romania 

Development of a training program for improvement of quality of life of elder persons with reduced mobility through the 

exploitation of assistive technologies. 

 

 

12. december 2019, četrtek: 
Financiranje inovacij v zdravstvu,  
7. delavnica DIH.HealthDay.si 
 
 
13. december 2019, petek: 

Krepitev starševskih kompetenc, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje« 

Starševski klepet: MOČ DOTIKA, SPROŠČANJAIN MEDSEBOJNE POVEZANOSTI. 
 
 

18. in 19. december 2019: 
Krepitev znanja in veščin za kakovostnejše izvajanje preventivnih programov na lokalni ravni 
8. slovenski preventivni dnevi, organizirani s strani Preventivne platforme in Inštituta za raziskave in razvoj Utrip 
 
 

29. november 2019, petek: 

Medgeneracijsko druženje, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje«  

Družinski center Oaza, Černetova 20, Ljubljana – Šiška 

Delavnica: OKRASIMO PRAZNIKE. 

Izdelovanje prazničnih okraskov in darilc. 

 
 



 

 

PRETEKLI DOGODKI   
 

07. in 08. november 2019: 

Digitalizacija v zdravstvu: Strokovno srečanje SDMI – Terme Zreče 

Informacijska orodja postajajo vse bolj nepogrešljiva na vseh ravneh – od načrtovanja in 

upravljanja sistema zdravstvenega varstva, bolnišnic in ambulant do operativnih 

kliničnih postopkov in sodelovanja pacienta v njih. 

 

Zato so nam na letošnjem strokovnem 

srečanju predstavili najnovejše informacijsko 

podprte klinične postopke, nacionalne in 

pilotne projekte digitalizacije v zdravstvu, 

primere odličnih praks, najsodobnejše 

informacijske tehnologije, rezultate dela 

slovenskih raziskovalcev ter prodorne in 

inovativne rešitve. 

Zahvaljujemo so Društvu SDMI za odlično izpeljan program in koristne informacije.   

Program srečanja si lahko ogledate na: https://sdmi.si/novice/strokovno-srečanje-2019.html 

 

 

09. in 10. november 2019: 

11. Letna konferenca o demenci - ASK 2019; »Spremenimo pogled na demenco.«; Nova Gorica 

Na konferenci so predavali vodilni domači in tuji strokovnjaki s področja demence. 
Predstavili so odkritja, dosežke in primere dobrih praks s področja svojega delovanja. 
Teme, ki so bile obravnavane na tokratni konferenci so bile intimnost in demenca, 
(celovita obravnava), pravice in varstvo 
oseb z demenco, predstavitev novosti na 
področju raziskav, varnost oseb z 
demenco, samostojnost in 
nevropsihološka rehabilitacija ter IKT 
podpora pri oskrbi in zdravljenju. Naš 
projekt notranjih in zunanjih naprednih 
tehnoloških rešitev za osebe z demenco 

– IONIS je predstavil Angelo Cousoli iz 
Eclexys SAGL, Švica. Izvedenih je bilo tudi več 

različnih delavnic in okroglih miz. Prav tako smo imeli stojnico, kjer smo 
obiskovalcem predstavili projekt  IONIS in jim odgovarjali na vprašanja.  
Več o programu: https://www.spomincica.si/?page_id=97059 
 
 

14. november 2019, četrtek: 

Quality management v razvoju digitalne zdravstvene rešitve; 6. delavnica 

DIH.HealthDay.si; Cosylab 
Zahvaljujemo se Gregorju Cuzaku za dobro organizirano delavnico Vodenje 
kakovosti (QM) pri razvoju programske in tudi strojne rešitve ter dr. Roku 
Hrovatinu, za lepo predstavitev in kar nekaj novih informacij. V zdravstvu namreč 
brez certificiranja kmalu ne bo mogoče prodajati nobenih rešitev, ki ne bodo 
preverjeno ustrezale zahtevam standardov. 
 
 
 
 

https://sdmi.si/novice/strokovno-srečanje-2019.html
https://www.spomincica.si/?page_id=97059


 

 

15. november 2019, petek: 
Osnovna šola Pivka 
Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, Samopodoba in socialne veščine. 
Delavnice so bile izvedene v treh 7. razredih. Učencem skušamo skozi igre in 
pogovor predstaviti pomen samozavesti in socialnih vrednot. Ker je vzdušje 
sproščeno se otroci lepo odzivajo in sodelujejo ter s tem bolje spoznavajo sebe, 
svoje sošolce, vrednotne in svoje odgovornosti. 
 
 

18. november 2019, petek: 
Osnovna šola Pivka 
Izvajanje programa »Izberi zdravo življenje!«, Delavnice za starše: ČUJEČA MEDIACIJA 
Mag. Neja Samar Brenčič je s starši učencev vseh razredov OŠ Pivka imela delavnica o uporabnih veščinah za krepitev 
odgovornosti in samopodobe pri otrocih in mladostnikih 
 
 

22. november 2019, petek: 
Izzivi kakovostnega staranja 
Srečanje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 

 
Postajamo dolgoživa družba in v starejših letih si želimo biti čim bolj zdravi, samostojni ter 
aktivni. Potrebno pa se je zavedati, da kakovostno staranje temelji na aktivnostih in 
ustvarjalnosti v vseh življenjskih obdobjih. Pomemben je naš življenjski slog skozi celotno 
življenje, naša prehrana, aktivnosti, okolje v katerem živimo ind., seveda so tu tudi 
dejavniki na katere ne moremo vplivati, 
kot je spol ali genetska zasnova. Tako 
se v starejšem obdobju pojavijo 
določena stanja in s tem povezane 
težave. 
Na srečanje so prišli različni 
strokovnjaki, ki so predstavili 

pomembne vidike in možnosti, s 
katerimi lahko prispevamo k boljši kvaliteti življenja starejših. Od prehrane, 
depresije, ohranjanja samostojnosti pri starejših, pa vse do odličnega 
predavanja o staranju možganov prof.dr.Zvezdana Pirtoška, dr.med., ki je na 
preprost in zabaven način predstavil kaj s staranjem možganov izgubimo in 
kaj pridobimo. 
 
 
 

26. november 2019, petek: 

Izzivi interdisciplinarnega sodelovanja na področju pomoči starim ljudem 

5. strokovno srečanje Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Socialne sekcije Gerontološkega 

društva Slovenije. 

 

»Stari ljudje so v 21. stoletju ključen izziv za razvoj konceptov, metod in spretnosti 

socialnega dela, zato se socialno delo odziva na pojave, ki spremljajo starost, 

staranje in stare ljudi predvsem razvojno. Pri tem zasedata raziskovanje in 

projektno delo specifično mesto, saj omogočata nova spoznanja za socialno delo 

s starimi ljudmi, povezovanje z drugimi znanostmi in strokami in pojavnost novih, 

socialno delovnih tem in vprašanj vezanih na oskrbo starih ljudi. V takšnih 

razmerah postaja socialno delo na področju skrbi za stare ljudi pomembna in 

prepoznana znanost in stroka. 

 

 



 

 

Za učinkovito pomoč in nadaljnji razvoj socialno delo potrebuje tudi 

znanja drugih znanosti, zato je pomembno, da se z aktualnimi 

spoznanji seznanjamo in vključujemo v interdisciplinarne raziskave in 

projekte. V Sloveniji žal nimamo razvite gerontologije, vede, ki bi 

sistematično zbirala in spodbujala razvoj novih spoznanj na področju 

staranja, starosti in življenja starih ljudi. Kljub temu nastajajo različne 

raziskave, domači in mednarodni projekti pa spodbujajo razvoj novega 

znanja v teoriji in praksi.« 

Tako je bilo letošnje strokovno srečanje namenjamo predstavitvi rezultatov raziskav in projektov, ki so pomembni za socialno 

delo s starimi ljudmi, omogočajo njegov razvoj in vplivajo na razvoj kakovostne oskrbe starih ljudi v Sloveniji. 

 

 

29. november 2019, petek: 

Medgeneracijsko druženje, izvajanje programa »Izberi zdravo življenje«  

Družinski center Oaza, Černetova 20, Ljubljana – Šiška 

Delavnica: IZDELAVA PRAZNIČNIH ZIMZELENIH ARANŽMAJEV 

   

 

 

ZANIMIVOSTI 

 

SVETOVNI DAN OTROKA 

 

20. november je Svetovni dan otroka in letos mineva 16 let od sprejetja konvencije ZN o otrokovih pravicah. V Sloveniji sicer 

na položaj otrok še posebej opozarjajo prvi teden v oktobru, v tednu otroka, ki je letos potekal pod geslom Vsak otrok ima 

pravico do drugačnosti. 

Amnesty International ugotavlja, da so številni otroci po svetu žrtve hudih kršitev človekovih pravic. Tako na svetu še vedno 

100 milijonov otrok živi na ulici, 250 milijonov otrok od pet do 14 let je prisiljenih delati za preživetje in več kot 300.000 se jih 

bojuje v različnih oboroženih konfliktih po svetu. Sklad ZN za pomoč otrokom (Unicef) opozarja, da se stopnja umiranja otrok 

v svetu prepočasi znižuje. Na leto zaradi bolezni, ki bi se jih dalo preprečiti, po svetu umre 11 milijonov otrok, mlajših od  pet 

let. Večina držav po svetu smrtnosti med otroki ne zmanjšuje dovolj hitro za izpolnitev cilja deklaracije tisočletja, tj. manjšanje 

smrtnosti po svetu za dve tretjini do leta  2015. Slovenija je med državami, ki jim to uspeva. Otroške bolezni so znane in bi se 

jih dalo preprečiti, poudarjajo v Unicefu. Najpogostejši vzrok za smrt so slabi življenjski pogoji po rojstvu, infekcije, parazitske 

bolezni, bolezni dihal, driska in ošpice, ki so krive za pet odstotkov vseh smrtnih primerov. Več kot 15 milijonov otrok v svetu 

je osirotelih zaradi aidsa. Samo med letoma 2001 in 2003 je več kot tri milijone otrok zaradi aidsa izgubilo enega ali oba starša. 

Unicef opozarja tudi, da trgovanje z otroki v svetu narašča. Še posebej zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je več kot milijon otrok 

letno prisiljenih v prostitucijo, prosjačenje in prisilno delo. Na konferenci Jokohamski pregled za Evropo in Srednjo Azijo, ki je 

bila poleti v Ljubljani, so poudarili, da je po zadnjih podatkih spolno zlorabljenih najmanj dva milijona otrok, spolno  izkoriščanje 

pa ob tem postaja vedno bolj komercializirano. Na internetu je 14 milijonov spletnih strani z otroško pornografijo. Unicef je 

objavil raziskavo, izvedeno na Češkem ob meji z Nemčijo, po kateri je skoraj vsakemu sedmemu otroku, staremu med sedem 

in 15 let, že pristopil odrasel človek in ponudil denar v zameno za spolne usluge. Vsako leto naj bi bilo po ocenah Unicefa iz 

vzhodne v zahodno Evropo pretihotapljenih 200.000 otrok. Po ocenah naj bi otroci predstavljali 30 odstotkov vseh žrtev 

trgovine z ljudmi. 

Generalna skupščina Združenih narodov je deklaracijo o otrokovih pravicah sprejela 20. novembra 1959, natanko trideset let 

kasneje, leta 1989, pa še konvencijo o otrokovih pravicah. Z njima je OZN opredelila otroka kot imetnika posebnih pravic in 

zavezala države članice k uresničevanju pravic otrok. 

 
Vir: https://www.delo.si/novice/svet/svetovni-dan-otrok.html (pridobljeno: 28.11.2019) 

http://www.unicef.si/main/home.wlgt
https://www.delo.si/novice/svet/svetovni-dan-otrok.html


 

 

POVEZAVE NA STROKOVNE PRISPEVKE O ZDRAVJU IN ORGANIZACIJE 

 

https://www.facebook.com/zavod.izriis/ 

izriis.org 

https://edemenca.si/ 

http://www.nijz.si/ 

 

ZAVOD IZRIIS 

Informacijski raziskovalni inštituta izobraževanje in svetovanje 

Beljaška ulica 28, 1000 Ljubljana 

tel. + 386 (0) 31 691 119 

 

https://www.facebook.com/zavod.izriis/
file:///C:/Users/Matija/Documents/Zavod%20IZRIIS/MESEČNIK/Mesečnik/izriis.org
http://www.nijz.si/

