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Poslanstvo

Poslanstvo sekcije je graditev 
medgeneracijskih odnosov s poudarkom 
na prenosu znanja in izkušenj, skrbi za 
zdravo življenje soljudi in čisto okolje ter 
vključevanje v projekte Gospodarske 
zbornice Dolenjske in Bele krajine 
vključno s sekcijami, ki že delujejo pri 
njej.



Programska izhodišča
• Sodelovanje pri aktualnih temah v 

gospodarstvu, sociali, kulturi …
• Graditev medgeneracijskih odnosov s 

poudarkom na prenosu znanja in izkušenj.
• Skrb za zdravo življenje soljudi in čisto 

okolje.
• Sodelovanje z vsemi sekcijami, ki delujejo pri 

GZDBK.
• Sodelovanje s sorodnimi institucijami doma 

in v tujini.



Programska izhodišča

• Sodelovanje pri projektih.
• Vključevanje v prostovoljno delo.
• Pomoč pri delu GZDBK.
• Organizacija strokovnih predavanj, ekskurzij 

in družabnih srečanj.



Vizija

S svojim znanjem, izkušnjami, 
optimizmom in pogumom spodbujati 
mlade generacije, skrbeti za ohranitev 
našega okolja in prispevati pozitivnemu 
razvoju regije. Delovati kot najboljši 
promotorji Dolenjske in Bele krajine ter 
predstavljati naše gospodarske dosežke, 
kulturna izročila, naravne lepote in 
prijaznost ljudi.



Predlogi in pobude za leto 
2013/2014
• Urediti pločnike in klančine.
• Postaviti dodatne klopi.
• Urediti javni prevoz.
• Brezplačni prevozi za starejše.
• Rezervirani sedeži za starejše invalide.
• Parkirna mesta za mamice z vozički.
• Fond stanovanj MONM za starejše.
• Pomoč pri funkcionalni ureditvi stanovanj za 

starejše.



Predlogi in pobude za leto 
2013/2014
• Otok z rekreacijskimi orodji pri otroških 

igralih.
• Medgeneracijsko sodelovanje domovi 

starejših in vrtci.
• Spodbujati prostovoljno delo mladih pri 

pomoči starejšim.
• Ureditev zaposlitve mlajših upokojencev.
• Borza ponujam – potrebujem. 
• Občinske blagajne. 



Starosti prijazno Novo mesto

• Mednarodni projekt Inštituta Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje, ki v 
sodelovanju s Svetovno zdravstveno 
organizacijo (WHO, 2007), povzema 
njen globalni projekt Starosti prijaznih 
mest tudi v Sloveniji. 



PROJEKTA

• Starosti prijazno Novo mesto
• Sila-Sonček-Seniorji



Starosti prijazno Novo mesto

• Leta 2006 je bilo v svetu 11% ljudi 
starejših od 60 let. V 40 letih se bo 
njihovo število podvojilo (22%).

• Leta 2008 je bil delež prebivalcev nad 
65 let v Sloveniji enak 20%, do leta 
2060 pa naj bi se povzpel na 35%. 



Starosti prijazno Novo mesto

• Novo mesto se projektu pridruži 
decembra 2012. 

• Na pobudo Sekcije seniorjev je MONM 
maja 2013 projekt predstavila javnosti z 
uspešno prireditvijo Starejši v sožitju z 
mlajšimi. 


