Pridružite

se našemu
vseevropskemu partnerstvu
in imejte koristi od skupnosti,
predani izboljšanju dobrega
počutja in dostojanstva
starejših, potrebnih oskrbe
in podpore
Z majhnimi spremembami lahko
dosežemo ogromno.
Cilj partnerstva WeDO je
pritegniti vse déležnike, ki bi radi
z izvajanjem evropskega okvira
kakovosti storitev dolgotrajne
oskrbe izboljšali kakovost življenja
starejših, potrebnih oskrbe in
podpore.
Partnerstvo WeDO je izvrstna
priložnost za izmenjavo izkušenj
in dostop do inovativnih zamisli.   

Zato sepridružite !

Zakaj se pridružiti ?
Članstvo v partnerstvu WeDO vam
omogoča:
• vključitev v vseevropsko skupnost
déležnikov, predanih izboljšanju kakovosti
storitev dolgotrajne oskrbe;
• sodelovanje na vseevropskem spletnem
forumu o dolgotrajni oskrbi;
• izmenjavo informacij in izkušenj z drugimi
člani partnerstva.

Kako se pridružiti?
Za vključitev v partnerstvo lahko zaprosite:
• če imate sedež v eni izmed 12 držav,
vključenih v projekt WeDO, navežite stik
s koordinatorjem nacionalne koalicije in
sodelujte pri njenem delu;
• če vaša država ni bila vključena v projekt
WeDO, navežite stik z organizacijo AGE
Platform Europe, ki vam bo zagotovila
informacije in podporo za pridružitev
partnerstvu in oblikovanje koalicije
déležnikov v vaši državi;
• izvajajte okvir kakovosti storitev dolgotrajne
oskrbe in nas obvestite o tem.

Kaj je bil projekt WeDO?
Evropski projekt (2010–2012), ki ga je
sofinancirala Evropska komisija in vodila
usmerjevalna skupina 18 partnerjev iz 12
držav članic Evropske unije (EU)
ÎÎ Cilj: vzpostavitev trajnega in odprtega
evropskega partnerstva evropskih,
nacionalnih in regionalnih/lokalnih
déležnikov, predanih izboljšanju kakovosti
storitev za starejše, ki potrebujejo
oskrbo in podporo, in preprečevanju
zlorabe starejših
ÎÎ 12 nacionalnih koalicij in evropska
koalicija, ki so jo sestavljali zelo raznoliki
déležniki, je aktivno prispevalo k
dosežkom projekta
ÎÎ Najpomembnejša dosežka: evropski okvir
kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe in
evropsko partnerstvo
Projekt WeDO je zaključen, partnerstvo
WeDO pa se nadaljuje!

Evropski okvir kakovosti
storitev dolgotrajne oskrbe
Seznam 11 načel kakovosti in 7 področij
ukrepanja, ki opredeljuje, kaj je kakovostna
storitev. Prizadeva si:
ÎÎ zagotoviti splošno analizo in vizijo
dolgotrajne oskrbe in ozaveščati o potrebi
po boju proti zlorabi starejših;
ÎÎ okrepiti aktivno sodelovanje starejših pri
opredelitvi njihovih potreb in storitev, ki
jih potrebujejo;
ÎÎ pripomoči k razvoju pravičnih in
trajnostnih rešitev na področju kakovostne
dolgotrajne oskrbe z izmenjavo dobrih
praks znotraj držav in med njimi;
ÎÎ spodbujati boljše usklajevanje in
izmenjavo informacij med déležniki
za izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti storitev;
ÎÎ izboljšati kakovost sistemov dolgotrajne
oskrbe z uvedbo ravnotežja med
učinkovitostjo, varčevanjem v zvezi s
stroški in izboljšanjem kakovosti;
ÎÎ s temi ukrepi izboljšati kakovost življenja
starejših, potrebnih oskrbe in podpore.

Spletna stran WeDO naj
vam bo v pomoč!
Na spletni strani WeDO najdete:
ÎÎ kontaktne podatke voditeljev nacionalnih
koalicij WeDO;
ÎÎ primere orodij kakovosti;
ÎÎ celovito podatkovno zbirko dobrih praks;
ÎÎ spletno metodologijo za participativni
pristop s številnimi nasveti in zamislimi;
ÎÎ povzetek izkušenj nacionalnih
koalicij WeDO;
ÎÎ forum, na katerem boste lahko razpravljali
z drugimi člani partnerstva.

In še veliko več:
obiščite spletno stran www.wedopartnership.eu in se brezplačno
registrirajte, da bi postali član
partnerstva WeDO ! member of
the WeDO partnership !  

Publikacijo je sofinancirala Evropska komisija.
Avtor je v celoti odgovoren za vsebino
publikacije. Evropska komisija ne odgovarja za
kakršno koli uporabo informacij, ki so podane v
publikaciji.

Glavna kontaktna točka
AGE Platform Europe
Rue Froissart, 111
B-1040 Bruxelles
Tel. +32 2 280 14 70
E-pošta:  info@age-platform.eu
z navedbo „Partnerstvo WeDO’

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Ul.
Janeza Pavla II/4,
1000 Ljubljana,
Tel. 01 4304410, faks 01 4304414,
E-pošta: mzu@siol.net
www.mestnazvezaupokojencev.si
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