
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška se �nancira iz sredstev Evvropskega fonda za regionalni razvoj (EFRR) v okviru ciljev evropskega ozemeljskega sodelovanja. 
Predmet odprtega poziva za dostavo projektnih predlogov je so�nanciranje operacij ki učinkovito doprinesejo k cilju programa: promovirati trajnostno, gotovo in odmevno 
obmejno področje z osvajanjem pametnih pristopov za ohranjanje, mobilizacijo in upravljanje z naravnimi in kulturnimi viri, izboljšati blagostanje ljudi ki živijo in delajo na tem 
področju ali ga obiskujejo. Prioritetna os na katero je projekt usmerjen je prioritetna os 3: Zdrava, varna in pristopna obmejna območja, speci�čni cilj: Razvoj partnerstva javnih 
pristojnih organov in deležnikov zdravih varnih in pristopnih obmejnih območij. Cilj projekta je razvoj novih storitev za pomoč na domu starejšim in prenos dobre prakse.

Spoštovani,

Vabimo vas na Zaključno konferenco z nazivom “Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu - CrossCare“, 

ki se bo odvijala v torek, 30. junija 2020, v Zagrebu, online, s začetkom ob 09.30 ur.

Glavni organizator konference je Mesto Zagreb, Mestni urad za zdravje v sodelovanju z Referentnim centrom ministrstva za zdravje Republike Hrvaške 

za zaščito zdravja starejših oseb – Služba za javno zdravstveno gerontologiju Izobraževalnega zavoda za javno zdravstvo '' Dr. Andrija Štampar''.

Zaključna konferenca se bo dovijala v okviru projekta Evropske Unije, 
''Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu - CrossCare''. Cilj 
projektnih aktivnosti je pomoč starejšim osebam v gospodinjstvih, 
omogočiti jim ostanek v lastnih domovih, doseči višjo stopnjo psihološ-
kega in �zičnega dobrega počutja, spodbuditi občutek pripadnosti 
skupnosti in upravljanja z lastnim življenjem.

Skozi sodelovanje s projektnimi partnerji: Zavodom za oskrbu na domu 
Ljubljana, Mestno občino Ljubljana, Centrom za pomoč na domu 
Maribor, Domom Zdravja Čakovec in Mestom Zagreb, je Ustanova za 
nego na domu Zagreb razširila svoje usluge ki so na voljo meščanom 
Mesta Zagreb na področju terapij na domu.

Posledica tega čezmejnnega in med strokovnega sodelovanja je oblikova-
nje in implementacija programa integriranega pristopa oskrbe za starejše 
na domu, ki danes z obzirom na spremembe zakona o zdravstveni zaščiti, 
lahko služi kot temeljni kamen vsem vam ki sodelujete pri zaščiti zdravja 
starejših oseb na domu. Socialna kohezija skozi aktivnosti v oviru tega EU 
projekta, ter na podlagi dobrih praks v EU, se bo z delenjem izkušenj na 
nivoju Republike Hrvaške, zagovarjala na zaključni strokovni konferenci.

Vabimo vas, da s svojim doprinosom aktivno sodeujete in pomagate 
zagotoviti potrebno kvaliteto in visok nivo te stroke.

S spoštovanjem,

Predsednik Konference, Župan Mesta Zagreb
Milan Bandić, dipl. politolog

Predsednik Znanstvenega odbora 
Doc. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med. 

Predsednica Organizacijskega odbora
Mirela Šentija Knežević, prof. log.,        

univ. spec. admin. urb.    

Zaključna
konferenca

EU projekt „Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu - CrossCare“

- so�nanciran iz Evropskega fonda za regionalni razvoj, program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška
- izvaja je v partnerstvu ki ga sestavljajo:

N A S T A V N I  Z A V O D
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

a) Vodilni partner: b) Projektni partnerji: 

Mesto Zagreb Mestna Občina Ljubljana

c) Pridruženi projektni partnerji: 

Center za socijalno 
delo Brežice

d) Sodelavci: 


