
 

 

 

Park medgeneracijskega sodelovanja  

 

Akronim projekta: Park medgeneracijskega sodelovanja 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): OBČINA KOČEVJE 

Partnerji:  

Podjetniški inkubator Kočevje, javni zavod za podjetništvo, izobraževanje in druge dejavnosti 

Osnovna šola Ljubo Šercer 

 

Vrednost projekta: 149.964,44 EUR 

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 79.958,93 EUR   

Zaključek operacije: maj 2022 

Kratek opis operacije: 

 

Medgeneracijsko sodelovanje je v preteklosti veljalo za samoumevno. Potekalo je predvsem znotraj 

ožje ali širše družine, ko so skupaj živele različne generacije in se je znanje prenašalo s starejše 

generacije na mlajšo. Danes se je življenjski slog spremenil. Sodelovanje med generacijami poteka le 

še znotraj ožje družine (če), saj zaradi drugačnega delovnega okolja, življenjskih navad in standardov 

odhajajo mladi v druge kraje, stran od primarnih družin. Namen projekta Park medgeneracijskega 

sodelovanja je: 1. zapolniti praznino, ki je nastala zaradi drugačnega tempa življenja, kar ima za 

posledico kulturni razkorak med generacijami; 2. vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin 

(starejši, ženske, mladi, ljudje z motnjami v duševnem razvoju, Romi); 3. graditi solidarnost, 

medsebojno pomoč; 4. prinesti novo kvaliteto življenja različnim generacijam; 5. zagotavljati 

starejšim in ostalim ranljivim skupinam občutek sprejetosti in varnosti; 6. lajšati osamljenost in 

krepiti duševno in telesno zdravje. 7. urediti medgeneracijsko središče na prostem in ga predstaviti 

kot arhitekturni in urbanistični odgovor na sedanje in prihajajoče družbene spremembe, hkrati pa s 

postavitvijo posebnih orodij starejšim in gibalno oviranim pomagati pri ohranjanju vitalnosti in 

gibljivosti, mlajšim generacijam pa omogočiti razgibalni trening kot zanimivo igro; 8. z nakupom 

posebnega električnega vozila se bo omogočilo prevoz starejšim in ostalim ranljivim skupinam ne le 

za nujne potrebe (kot npr. Sopotnik), ampak tudi v razvedrilne in turistične namene, kar bo še 

dodatno prispevalo k manjši socialni izključenosti, hkrati pa prispevalo k varovanju okolja (manjša 

vsebnost CO2 v zraku). 

 

Cilji operacije: 

večja vključenost mladih, starejših, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin ter krepitev integralnih 

rešitev in medgeneracijske vključenosti ter varovanje zdravja. Projekt bo ponudil možnost 

oblikovanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine, povečala se bo kakovost življenja. Starejšim 

prebivalcem območja se bo nudilo možnost aktivnega staranja, zmanjševala se bo socialna 

izključenost, omogočilo se bo prenos znanj s starejše na mlajšo generacijo in obratno, s tem se bo 

lajšala osamljenost in krepilo duševno in telesno zdravje. Z urejenim medgeneracijskim središčem na 

prostem bo podan arhitekturni in urbanistični odgovor na sedanje in prihajajoče družbene spremembe, 

hkrati pa bo možno s postavitvijo posebnih orodij starejšim in gibalno oviranim pomagati pri 

ohranjanju vitalnosti in gibljivosti, mlajšim generacijam pa omogočiti razgibalni trening kot zanimivo 

igro. Z nakupom posebnega električnega vozila, ki jih bo lahko pripeljal v park medgeneracijskega 



 

sodelovanja ali na krajše turistične oglede, bo različnim ranljivim skupinam omogočena manjša 

socialna izključenost in prispeval bo k varovanju okolja. Z izvedbo različnih delavnic bomo 

prispevali k varovanju okolja (npr. ločevanje odpadkov), z izvedbo aktivnosti ZD Kočevje v okviru 

projekta Center za krepitev zdravja bomo prispevali h krepitvi aktivnega in zdravega življenjskega 

sloga, z delavnico izdelovanja vrečk za nošenje različnih artiklov iz odpadnega materiala in tečajem 

za družinske in druge neformalne oskrbovalce pa bomo ustvarili možnost ustvarjanja novih delovnih 

mest. Z izvedbo izobraževalnih, ustvarjalnih ter sprostitvenih delavnic v okviru Podjetniškega 

inkubatorja Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje pa projekt poudarja medsebojno druženje in 

pomoč udeležencev pri različnih aktivnostih ter skupno odkrivanje domačega kraja, ki krepi lokalno 

identiteto in povezanost vseh generacij. 

 

Glavne aktivnosti: 

1. vodenje in koordinacija projekta 2. promocija projekta 3. izvedba investicije (ureditev parkovne 

površine) in nakup opreme (igral, urbane opreme, orodij za razgibavanje in električnega avtomobila). 

3. izobraževalno-ustvarjalne ter sprostitvene delavnice, spoznavanje domačega kraja 4. ustvarjena 

podstran na spletni strani Občine Kočevje in facebook stran, ustvarjena povezava na spletne strani 

partnerjev 

 

Pričakovani rezultati operacije: 

1. urejena parkovna površina za park medgeneracijskega sodelovanja in kupljena urbana oprema 2. 

nakup električnega vozila 3. izvedene delavnice o pomenu ločevanja odpadkov 4. izvedene delavnice 

– temeljne zdravstveno-vzgojne delavnice v okviru Centra za krepitev zdravja 5. izvedene delavnice 

medgeneracijskega sodelovanja in druženja v okviru OŠ Ljubo Šercer in Podjetniškega inkubatorja 

Kočevje, OE Ljudska univerza 6. izvedene tiskovne konference 7. izvedene promocije operacije na 

območju LAS 

 

Ciljne skupine: 

1.starejši 2. ženske 3. mladi z motnjami v duševnem razvoju 4. Romi 5. brezposelni 6. lokalno 

prebivalstvo 7. dijaki 8. prebivalstvo območja LAS 8. obiskovalci spletne strani Občine Kočevje, 

Podjetniškega inkubatorja Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje in OŠ Ljubo Šercer in facebook 

strani projekta 

 

Kazalniki: 

1. urejena parkovna površina s postavljenimi igrali in urbano opremo v velikosti 1400 m2, 2. Izveden 

pregled parkovne površine, 3.  promocija operacije na območju LAS (5-krat), 4. izveden tečaj za 

družinske in druge neformalne oskrbovalce  (10 srečanj), 5. izvedene temeljne zdravstveno vzgojne 

delavnice v okviru Centra za krepitev zdravja (10), 6. izvedene delavnice medgeneracijskega 

sodelovanja v okviru OŠ Ljubo Šercer (11), 7. izvedene delavnice Podjetniškega inkubatorja 

Kočevje, OE Ljudska univerza Kočevje – medgeneracijsko sodelovanje, izobraževalne ter ustvarjalne 

delavnice, sprostitvene delavnice, spoznavanje domačega kraja  (84), 8. kupljen avtomobil na 

električni pogon, 9. ustvarjena podstran na spletni strani Občine Kočevje,10. facebook stran projekta, 

11. 5 posnetih zgodb, 12. 6 prispevkov v lokalnem mediju Kočevje TV, 13. izvedeni 2 novinarski 

konferenci, 14. objavljeni3 prispevki o projektu v lokalnem časopisu, 15. izvedena delavnica o 

ločevanju odpadkov 

 

 



 

 


