
Vsebinsko poročilo o delovanju dnevnih centrov aktivnosti za starejše (DCA)  
v letu 2020 

 
Pod okriljem Mestne zveze upokojencev Ljubljana trenutno deluje sedem Dnevnih centrov 
aktivnosti za starejše. Program sofinancirata Mestna Občina Ljubljana in Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Leto 2020 je zaznamovalo leto epidemije 
koronavirusa in s tem zaprtje centrov, kar se je zgodilo prvič v petnajstih letih delovanja.  DCA-
ji so bili zaprti od 13. marca do 18. maja in od 26. novembra do konca leta. Skupno torej kar 4 
mesece. Izkušnje iz prvega vala epidemije, so nam pomagale, da smo se na ponovno zaprtje 
dobro pripravili. Že poleti 2020 smo člane in prostovoljce začeli usposabljati za uporabo spletnih 
aplikacij in tako smo skupaj dokazali, da se lahko na spremembe prilagajamo celo življenje in da 
starost ni ovira za učenje in uporabo spletnih aplikacij. Trenutno s pomočjo prostovoljcev 
omogočamo članom udeležbo na kar 76 aktivnostih, ki potekajo preko spleta in različnih 
spletnih aplikacij. 
 
V letu 2020 se je v program DCA vključilo 1821 različnih članov, kar je samo 14% manj kot v 
letu 2019. To je posledica tega, da smo številne aktivnosti prenesli na splet in dali poudarek 
telefonskemu svetovanju. Mesečno smo zabeležili približno 751 aktivnih članov (v poletnih 
mesecih nekoliko manj), kar pomeni, da smo k aktivnemu staranju in vseživljenjskemu učenju 
spodbudili precejšnje število starejših občanov Mestne občine Ljubljana, kljub izrednim 
razmeram razglašenim v državi. V mesecu januarju, tik pred začetkom epidemije, je bilo aktivnih 
kar 1369 članov. Posamezen DCA je v  povprečju obiskalo med 50 in 120 ljudi dnevno; večina 
prihaja v center najmanj dvakrat tedensko, v centru pa povprečno preživijo dve uri. Število 
članov po centrih je precej različno, kar je predvsem posledica lokacije oziroma dostopnosti. 85 
% članov je ženskega spola, 15 % pa je moških, kar je enako kot v letu 2019. Povprečen obisk 
v vseh centrih je bil približno 400 članov na dan (vzorec januar 2020), kar pa seveda ne 
moremo posplošiti na vse leto. Povprečna starost članov je 71 let. Več kot 200 članov je 
starejših od 80 let, od tega jih je 21 starejših od 90 let. 
 
V letu 2020 so se člani kljub epidemiji lahko vključili v 78 različnih aktivnosti, ki jih delimo v 
šest različnih sklopov:  

- gibalne aktivnosti, 
- sprostitvene delavnice,  
- delavnice vseživljenjskega učenja,  
- delavnice s področja kulture in umetnosti,  
- prostočasne aktivnosti in  
- aktivnosti v naravi.  

 
Program smo dopolnjevali z različnimi predavanji, izobraževanji, sodelovanjem z lokalno 
skupnostjo in medgeneracijskimi projekti.  
Tako smo v letu 2020 pripravili približno 40 predavanj in delavnic z zelo različnimi temami: 
potopisna predavanja,  
delavnice TPO,  
uporaba konoplje pri starejših,  
tehnike sproščanja,  
prometna varnost,  
varno v hribe,  
odstranjevanje invazivnih rastlin,  
delavnice origami,  
samostojno življenje v domačem okolju,  
predavanje vadba za vse starosti,  
testiranje telesne pripravljenosti,  
paradentoza,  
uporaba pametnega telefona,…  



Izvedli smo tudi več kot 15 različnih delavnic (ustvarjalnih in miselnih).  
 
Zaradi zaprtja centrov in omejitve pri številu združevanja članov smo v lanskem letu izpeljali 
samo proslave ob kulturnem prazniku in pustovanje na Ptuju.  
V projektu »Ženske za ženske« smo izdelali rožice za uporabnice Materinskega doma 
Ljubljana, vendar pa jim jih nismo mogli predati.  
Skozi celo leto poteka projekt »Pletemo nogavice«, ki jih bomo v letošnjem letu predali izbrani 
organizaciji.  
V centrih smo pripravili 17 različnih razstav (likovne, fotografske, glineni izdelki), prav tako pa 
so člani razstavljali izven DCA-jev. 
 
Organizirali smo pohode in kolesarske ture po Ljubljani in bližnji okolici.  
V prvem valu epidemije smo organizirali DCA pohod po naše, kar je pomenilo, da so se člani v 
istem terminu vsak zase odpravili na pohod in nam poslali kratek zapis in fotografijo.  
V drugem valu epidemije smo šli še korak dlje in člane povabili k sodelovanju v 30 dnevnem 
aktivnem izzivu. Vsak dan je potrebno opraviti vsaj 30 minut gibanja na svežem zraku. Trenutno 
poteka že četrti del izziva. 
 
Septembra smo že četrtič organizirali letovanje članov DCA v Strunjanu.  
Poleg ugodnega bivanja na morju, smo članom, s pomočjo prostovoljcev in strokovnih sodelavk 
ponudili pester spremljevalni program (telovadba, joga, ples, družabne igre, meditacije, sprehodi 
in ogledi lokalnih znamenitosti). Letovanja se je udeležilo kar 86 članov in članic DCA. 
 
Pomemben del programa predstavlja tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo: z društvi, 
organizacijami in javnimi zavodi sodelujemo v obliki srečanj, izobraževanj in javnih nastopov.  
V lanskem letu smo obiskali samo dva domova za upokojence v Ljubljani in stanovalcem 
polepšali dan s pesmijo, plesom in druženjem.  
Sodelovali smo še s četrtnimi skupnostmi, knjižnicami ter različnimi nevladnimi organizacijami in 
društvi.  
Na medgeneracijskem področju smo kljub vsemu sodelovali z nekaterimi vrtci, osnovnimi in 
srednjimi šolami ter fakultetami, Četrtnim mladinskim centrom, Mladinskim središčem Vič in 
MISSS-om.  
Udeležili smo se vseh festivalov in prireditev, ki so bili izpeljani v lanskem letu (Teden 
vseživljenjskega učenja, Bazar nevladnih organizacij, Festival Igraj se z mano,…).  
V sodelovanju s Športno zvezo Ljubljana, smo dvakrat tedensko pod strokovnim vodstvom 
organizirali vadbo za člane DCA.  
V sodelovanju z Amnesty International smo več kot dvajsetim članom nudili brezplačno pravno 
pomoč.  
Sodelovali smo tudi z Zdravstvenimi domovi Ljubljana in članom nudili nasvete o zdravem 
načinu življenja. 
 
Z Zavodom za oskrbo na domu nadaljujemo projekt »Urbano vrtičkanje z babico in 
dedkom«, katerega glavni namen je spodbuditi mlajše in starejše meščane k aktivnem 
preživljanju prostega časa v naravi.  
V sodelovanju z Zdravstveno fakulteto smo izvedli projekt  TPO STAR 112, katerega glavni 
namen je bil starejše usposobiti za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja.  
Z Društvom Šola zdravja smo podpisali pogodbo o partnerstvu, s katero smo se zavezali, da 
jim bomo nudili pomoč pri informiranju in obveščanju potencialnih uporabnikov programa ter 
pomoč pri promociji širjenja mreže Društva Šola zdravja. 
 
Vse aktivnosti v DCA-jih vodijo prostovoljci; v letu 2020 jih je z nami sodelovalo 206. Od tega 
167 žensk (81 %) in 39 moških (19 %), kar je enak odstotek kot v letu 2019.   
Pri motiviranju prostovoljcev še vedno uporabljamo participatorno metodo - člane aktiviramo pri 
izbiranju aktivnosti in iskanju mentorjev. To je tudi eden izmed razlogov, da se število 
prostovoljcev, ki so hkrati tudi uporabniki programa, še vedno povečuje. Kar 48 % vseh 



prostovoljcev je upokojencev, kar našemu programu daje dodano vrednost. Z mlajšimi 
prostovoljci pa krepimo medgeneracijsko sodelovanje v programu.  
Decembra smo organizirali spletno srečanje, katerega se je udeležilo kar 33 prostovoljcev. 
Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi mnenj in izkušenj. 
 
Na spletni strani in Facebooku smo v lanskem letu objavili več kot 150 prispevkov s slikami.  
Vsi, ki se prijavijo na naše e-novice, dnevno prejemajo sporočila o vseh odpadlih aktivnostih in 
o novostih ter vabila na različne dogodke in prireditve. Trenutno je naročnikov, ki redno 
prejemajo naša obvestila več kot 1600. Smo pa v času razglašene epidemije obvestila pošiljali 
prav vsak dan, tudi ob vikendih in praznikih. 
Program DCA je z leti postal učna baza študentom Fakultete za socialno delo, študentom 
Filozofske fakultete (smer andragogika in pedagogika), študentom Pedagoške fakultete (smer 
socialna pedagogika), študentom Fakultete za uporabne družbene študije (visokošolski 
strokovni program Psihosocialna pomoč) ter študentom programa Organizator socialne mreže. 
 
Strokovni sodelavci DCA pomembno poslanstvo vidimo v promociji aktivnega staranja in širjenja 
podobnih oblik oskrbe starejših. Zato smo program DCA v letu 2020 predstavili širši laični in 
strokovni javnosti, preko intervjujev in prispevkov v tiskanih in elektronskih medijih, ter na 
televiziji in radiu. 
Ključ do uspeha programa DCA je zagotovo participatorna metoda, ki članom omogoča 
soustvarjanje programa, vzbuja občutek pripadnosti ter izkorišča njihove potenciale.  
S širjenjem socialne mreže, družabništvom, nizkim pragom dostopnosti ter omogočanjem 
vključevanja vsakemu posamezniku pa se ustvarja tudi dodatna vrednost programa, ki je v 
petnajstih letih postal nepogrešljiv na področju socialnovarstvenih programov za starejše. 
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