
  

 
 
Revščina je razširjena v vseh državah sveta in ne pomeni zgolj pomanjkanja osnovnih 
človekovih dobrin, temveč ima precej širši obseg, ki je rezultat vedno večje neenakosti in 
družbene razdeljenosti. Odprava revščine je prvi cilj trajnostnega razvoja v okviru Agende 
2030 za trajnostni razvoj, osrednjega dokumenta, ki opredeljuje globalni razvoj, h kateremu 
so se septembra 2015 zavezale vse države sveta. Podatki kažejo, da se v EU delež tistih, ki jim 
pretita revščina ali socialna izključenost, znižuje (od leta 2012, ko je bila ogrožena skoraj 
tretjina prebivalcev), vendar pa v teh razmerah še vedno živi 113 milijonov ljudi. V Sloveniji 
sta leta 2017 revščina in socialna izključenost ogrožali 345.000 prebivalcev (17 % 
prebivalstva). 
Generalna skupščina Združenih narodov je 17. oktober leta 1992 razglasila za mednarodni 
dan boja proti revščini. Datum je spomin na 17. oktober 1987, ko se je na trgu Trocadéro v 
Parizu zbralo več kot sto tisoč ljudi, da bi opozorili na žrtve skrajne revščine, nasilja in lakote. 
In ni naključje, da je bila ravno na tem trgu leta 1948 podpisana Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah, kjer so razglasili, da je revščina kršitev človekovih pravic, in potrdili 
potrebo po združitvi, da bi zagotovili spoštovanje teh pravic. Te obsodbe so vpisane v 
spominski kamen. Od takrat so se 17. oktobra vsako leto zbrali ljudje vseh slojev, prepričanj 
in družbenega izvora, da bi obnovili svojo zavezo in pokazali svojo solidarnost z revnimi. 
Replike spominskega kamna so odkrili po vsem svetu in služijo kot zbirališče za praznovanje 
dneva. 
Ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini Univerza v Ljubljani v sklopu projekta 
SI4CARE organizira  posvet z naslovom: 
 
 

Enakopraven dostop do storitev in informacij, ter socialna vključenost so 
pogoji za preprečitev revščine starejših 

 
Datum posveta: ponedeljek, 17. 10. 2022, med 9: 00 in 15:30 

Lokacija: Kadetnica Maribor, Engelsova 15, Maribor (parkiranje je mogoče na parkirišču ob 
kadetnici in je brezplačno. 

 
Udeležba na posvetu je brezplačna. 

 
 

Na posvetu med drugimi sodelujejo: Dr. Emilija Stojmenova Duh, Ministrica pristojna za 
digitalno preobrazbo, Biserka Marolt Meden, predsednica združenja Srebrna nit, prof. dr. 
Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani,  mag Vesna Šiplič Horvat, direktorica Doma 
upokojencev  Ptuj, mag. Barbara Žgajner, direktorica Centra za pomoč na domu Maribor, 
Irena Urankar, direktorica Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze, Nataša Vidnar 
dipl.m.s., univ.dipl.org., vodja Centra za krepitev zdravja pri ZD Maribor, 
 

Častni pokrovitelj posveta je Peter Svetina, Varuh človekovih pravic. 
 
 
 
 



  

 

Program posveta: 
 

- 9:00- 9:20 Poslanica Petra Svetine, Varuha človekovih pravic, 
- 9:20 – 9:50  Oblike institucionalne skrbi za starejše, financiranje le teh in oblika pomoči 

pri preprečevanju revščine;  mag Vesna Šiplič Horvat, direktorica Doma upokojencev  Ptuj, 
- 9:50 – 10: 20 Pomoč na domu -  pravica vsakega ali privilegij ?    mag. Barbara Žgajner, 

direktorica Centra za pomoč na domu Maribor, 
- 10:20- 10:50 Vseživljenjsko izobraževanje starejših  kot pomoč pri preprečevanju revščine 

in socialne izključenosti starejših;  Irena Urankar, direktorica Andragoškega zavoda Maribor 
– Ljudske univerze, 

10:50- 11:05 Odmor 
- 11:05 – 11:30 Centri za krepitev zdravja –zdravstveno vzgojni programi ali komu tudi edini 

dostop do zdravstvenih storitev? ; viš.pred. NATAŠA VIDNAR, dipl.m.s., univ.dipl.org. , vodja 
Centra za krepitev zdravja pri ZD Maribor, 

- 11:30- 11:50 Odgovori na izzive staranja, preprečevanje revščine in socialne izključenosti 
starejših: projekt SI4CARE Predstavitev projekta: prof. dr. Vlado Dimovski , 

- 11:50-12:10 Kompetenčni center za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje, dr. 
Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, 

- 12:10-12:30 Dostopnosti raznolikih storitev za zdravje in višjo kakovost življenja starejših 
občanov, Bojan Blažica, Institut “Jožef Stefan” 

- 12:30 – 12:50 Digitalne tehnologije in podatki za starejše občane in oskrbovalce; Samo 
Drobne, Polona Lah in Matej Račič, Univerza v Ljubljani, 

- 12:50 – 13:35 Malica 
 
 

- 13:45 – 15:30  
Okrogla miza z naslovom:  ČLOVEKA DOSTOJNO ŽIVLJENJE IN PREPREČEVANJE VSEH OBLIK 
REVŠČINE PRI STAREJŠIH  
Sodelujejo: 
Dr. Emilija Stojmenova Duh, Ministrica pristojna za digitalno preobrazbo, 
prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, 
Carmen Rajer, vodja projekta MOST, predsednica Sekcije za oskrbo na domu pri Socialni zbornici 
Slovenije 
Biserka Marolt Meden, Predsednica združenja Srebrna nit 
 
 
Prijava na posvet je mogoča do četrtka 13. 10. 2022, do 14:00, tukaj 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebu5Kwe68tUZs4hJT1ti9dQrtZ7y3il7OdTQNp2ug9_QK
_HQ/viewform 
 
 

Prijazno vabljeni. 
 
 
 
Vsa dodatna pojasnila so na voljo na e naslovu polona.lah@fgg.uni-lj.si ali na telefonski številki 041 
47 48 75. 
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