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Spoštovana gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja
Iz poročil sredstev javnega obveščanja smo obveščeni, da ste se srečali s predstavnicami in
predstavniki nevladnih organizacij s področja dela in skrbi za starostnike. Obravnavali ste
vprašanja, s katerimi se soočamo tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS), ki je povezan
v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).
Tudi mi se ukvarjamo s vprašanji socialnega položaja starejših, neusklajevanja pokojnin,
revščino - zelo aktualna je tudi problematika bivanja v domovih za starejše. Žal zaradi
nesposobnosti dogovora vseh odgovornih deležnikov še nekaj časa ne bomo dočakali
prepotrebnega zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju, sklepamo, da smo starejši na
obrobju skrbi vlade.
Pristojni (ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za
zdravje, zavod za zdravstveno zavarovanje ) bi morali najti rešitve za že desetletja odprta
vprašanja financiranja zdravstvene nege starejših. Tako se letos ponovno srečujemo z
navedbami Skupnosti socialnih zavodov, da bodo morali stanovalci domov zaradi
neustreznega financiranja zdravstvene nege, plačevati višje stroške bivanja, čeprav so
zdravstveno zavarovani. Skupnost socialnih zavodov namreč meni, da z Letnim dogovorom
2018 odobreno 5-odstotno povišanje cen ne zadostuje za pokritje povečanih stroškov
zdravstvene nege.
Veliko je upokojencev, ki stroškov bivanja v domovih ne zmorejo plačevati. Ker številnim
tudi svojci ne morejo doplačevati, starejši zapuščajo domove in tako mnogi živijo v
neustreznih razmerah. Žalostno je, ko ob obiskih domov srečujemo stanovalce domov, ki
prosijo za evro za kavico. Tisti, ki jim bivanje doplačuje občina, imajo tako majhno žepnino,
da ta še za osnovne higienske potrebščine ne zadostuje.
Na navedeni problem opozarjamo že leta, na našo pobudo so bili v Skupščini ZZZS pred leti
sprejeti tudi sklepi v zvezi s potrebno prenovo financiranja zdravstvene nege, vendar je ostalo

vse le pri tem. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot
ustanovitelj javnih zavodov - domov za starejše se ne odziva.
Trenutno je po našem mnenju situacija še slabša, ker se odgovornost glede na to, da je
priprava zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju v pristojnosti ministrstva za zdravje,
naloge ustanovitelja domov za starejše pa so v pristojnosti ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, prelaga in tako nihče ne ukrepa in ne rešuje akutnih zadev.
Veseli bomo, če nas boste vključevali v vaša srečanja, kjer boste razpravljali o položaju
starejših v naših družbi. Po naših močeh želimo prispevati k razreševanju problemov,
ki tarejo starejše.

Lep pozdrav!
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