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Zadeva: Odgovor na svetniSko pobudo svetniSkega kluba DeSUS glede zagotovitve centra
medgeneracijskega sodelovanja in druZenja v Ljubljani

Zveza: 3t.03200-l2l20ll-4 z dne 8.06.2011

SpoStovani,

v nadaljevanju podajamo odgovor na pobudo svetni5kega kluba DeSUS v zvezi z zagotoviftijo centra
medgeneracijskega sodelovanja in druZenja v Ljubljani.

Mestna obdina Ljubljana posebno pozornost namenja skrbi za starej5e ter medgeneracijskemu
sodelovanju in povezovanju. Tako poleg zakonskih obvemosti (pomod druZini na domu,
sofinanciranje druZinskega pomodnika, dopladevanje oskrbe v domovih za starej5e), podpiramo in
sofinanciramo tudi mnoge razrovrstne programe medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja, ki
jih inajajo ruzlidne nevladne organizacije in javni zavodi, saj so nepogre5ljivo Aopotnito ptog.u-o-
in storitvam javnih sluZb. Poleg dnevnih centrov aktivnosti za starej5e, motraj katerih se odvijavrsta
aktivnosti, ki vkljudujejo vse generacije, so to tudi dobro sprejeti in uveljavljeni radunalni5ki tedaji in
drugi samostojni programi, delavnice in usposabljanja, namenjena povezovanju in sodelovanju
generacij.

Podporo medgeneracijskemu povezovanju kaZemo tudi s stalnim povedevanjem sredstev,
namenjenim za to podrodje. Samo v letoinjem letu je zaneobvezne dopolnilne programe za starej5e, ki
vkljudujejo medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje, zagotovljenih skoraj 550.000 EUR. poleg
tega podporo nevladnim organizacijam, ki take programe izvqajo, izkaztjemo fidi z moZnostjo
uporabe prostorov Mestne obdine Ljubljana.

Iz vsega zgoraj navedenega izhaja da Mestna obdina Ljubljana Ze vrsto let v precej5njem obsegu, ki
neprestano nara5da, spodbuja in podpira medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje ter druZenje.
Glede predloga, da se v katerem izmed praznih prostorov v lasti Mestne obdine Ljubljana zagotovi
prostor za zdruLitev vseh teh dejavnosti, pa naj pojasnimo, da se ima vsaka organizac4a, ki inala
programe medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja ter druge programe, moZnost prijaviti na
javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne obdine Ljubljana. Nevladne
organizacije lahko javne razpise spremljajo v Uradnem listu in na spletnih straneh Mestne obdine
Ljubljana na naslovu http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/?type=242.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Darija BoZnik
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